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   اهللا الرحمن الرحيم اهللا الرحمن الرحيمبسمبسم
  إهداءإهداء

  
  إلى األبناء األعزاءإلى األبناء األعزاء

 
 ياسمين وإيناس وهبة اهللا

 وأحمد ومحمد
 لهم مني جميعاً

 
  هذا اإلهداء المتواضعهذا اإلهداء المتواضع

  
  إسماعيل عبد الفتاحإسماعيل عبد الفتاح. . دد
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  تقديمتقديم
 والسالم على رسولنا    والصالة... الحمد هللا رب العالمين     

 ...وبعد ... األمين محمد بن عبد اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
قمنـا   موسوعة المصطلحات االقتصـادية واالجتماعيـة     ف

بتجهيزها والسهر على إعدادها خدمة ألبنائنا في كل مكان ،          
والذين يبحثون عن المعلومـات االقتصـادية واالجتماعيـة         

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

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

وترتبط مصطلحات االقتصاد واالجتمـاع بالعديـد مـن         
؟؟؟ فهي  ...مصطلحات العلوم القريبة ارتباطاً وثيقاً ، ولم ال         

علوم االجتماعية ، وهي تؤثر في وتتأثر       جزء ال يتجزأ من ال    
بمختلف العلوم التي تضمها جعبة العـالم المعاصـر ، فـال            
ـ          ا مناص من التعرض للمصطلحات المتشابكة أو التـي تهمن

في تلك العلوم من السياسة وعلـم الـنفس والعلـوم           جميعاً  
االجتماعية ولهجات الشعوب والجغرافيا والبيئـة والقـانون        

 اإلعالم والتاريخ وغيرها من العلوم التي       والمنظمات وعلوم 



 ٧

ترتبط بالعمل والعلـم السياسـي ارتباطـاً وثيقـاً اليسـمح            
باالنفصال وال يعرف اغتراب هذه العلـوم عـن االقتصـاد           

 .واالجتماع 
وقد آثرنا في مواقع متعددة أن نقـف للشـرح والتحليـل            
الموجز ،وفي مناطق أخري لم نقدم سوي المصطلح أنطالقاً         

دم التكرار ولوجود مادة شارحة قريبة ولعـدم أهميـة          من ع 
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           

، بصفتها اللغة الرئيسية في عالم اليوم ولغة عصر العولمـة           
بل قدمنا بعض الشروح البسيطة والمعاني األخري في ثنايـا          
الشرح باللغتين العربية واإلنجليزية لكـي تـزداد المعرفـة          

 ...وتترسخ المعاني باللغتين 
ونحب بداية أن نعلن أن البحث في هذا المعجم الموسوعي          
سهل وميسر ، فقط أبحث عن اسم المصطلح باللغة العربيـة           

ائي لحروف المصطلح لتصل إلى مكانها      وتتبع الترتيب الهج  
 الصحيح بسهولة وسرعة ويسر 



 ٨

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

 .بالمصطلحات والتشويق لقراءة المزيد عنها 
 وفقنا اهللا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه

  
  المؤلف المؤلف 
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  حرف األلفحرف األلف

  إبادة الجنس البشريإبادة الجنس البشري  ••

••    MMeenn  GGeennoocciiddee  

 وفي مكان   المعنى محاولة إبادة جنس معين في وقت معين       
، والمعنى يعني قتل البشر أو محاولة قـتلهم دون أي           معين  

الجـنس  ( حساب إلنسانيتهم ، والمصطـلح الالتيني معنـاه        
 ومن أمثلة اإلبادة الجماعية ماحدث في مـذلبح ديـر         ) يقتل  

 ١٩٥٦ ومذبحة خان يونس عام      ١٩٤٨ياسين بفلسطين عام    
م ومذبحة تـل الزعتـر عـام        ١٩٥٦ومذبحة كفر قاسم عام     

م والتي قتل   ١٩٨٢م ومذبحة صابرا وشاتيال في عام       ١٩٧٦
 . ضحية ٤٠٠٠فيها 

  األبارتهيد األبارتهيد   ••

••  AAppaarrtthheeiidd    
بين البشر في منطقـة مـا ،        هي نظام العزل العنصري     

ساذج حيث ال يوجد بشر وإنما هناك       يحمل الفرقة والتقسيم ال   و



 ١١

/ أنظـر التفرقـة العنصـرية       /  .سود وبيض وملونون  
 .العنصرية

  أبطال وأفذاذ أبطال وأفذاذ   ••

••  HHeerrooeess  AAnndd  OOuuttssiixxee  MMeenn  

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

 فـي تطـور     وغيرها من المجاالت ، فهم الـذين سـاهموا        
اإلنسانية ونموها وسموها الروحـي واألخالقـي والقيمـي         

 ...والعقائدي 

  اتجاه اتجاه   ••

••  AAttttiittuuddee  
االتجاه حالة من االستعداد أو التأهب العصـبي والنفسـي    
تنتظم من خالله خبرة الشخص ، وتكون ذات أثر توجيهي أو           
دينامي على استجابة الفرد لجميع الموضـوعات والمواقـف         

 االستجابة ، واالتجاهات من السهل تغييرها       التي تستثير هذه  



 ١٢

، وقد تكون إيجابية أو سلبية ، وقد تكون محافظة أو تقدمية ،            
 .وقد تكون عامة أو متخصصة في مجال معين 

  االتجاهات المحافظة االتجاهات المحافظة   ••

••  CCoonnsseerrvvaattiivvee  
هي االتجاهات التي تمنح أولوية لحفـظ النظـام ودعـم           

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

  اتحاد اقتصادي اتحاد اقتصادي   ••

••  EEccoonnoommiicc  UUnniioonn  

هو اتفاق مجموعة من الـدول علـى توحيـد سياسـاتها            
االقتصادية عن طريق المؤسسات والتشريعات المشـتركة ،        
كالوحدة االقتصادية التي تعمل الدول العربية على تحقيقها ،         

 وصلت لحد العملـة     وعلى الوحدة االقتصادية األوربية التي    
 .الموحدة وحققت تقدما كبيراً يحتذي به 

  اتحادات عمال حرة اتحادات عمال حرة   ••



 ١٣

••  FFrreeee  TTrraaddee  UUnniioonnss  
وهي اتحادات للعمال في الدول الشيوعية ظهرت من أجل         
الدعوة لمزيد من الحريات والحصول علـى حقـوق أكثـر           
للعمال من األجور وتحسين أوضاع العمل ، وقوبلـت هـذه           

 .سفية من قبل الحكومات االشتراكية االتحادات بإجراءات تع

  االتصال االتصال   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
 للمعلومـات والبيانـات      والمباشر وهو عملية التدفق الحر   

واآلراء عبر وسائل إعالمية مختلفة ، فقد يكون هذا االتصال          
 وهـو  Face To Faceأو  Directاتصاالً مباشـراً  : 

نة بأية أداة   االتصال الذي يتم مباشرة بين األفراد دون االستعا       
اتصالية وهو بمثابة فرصة كبيرة لتبـادل المعلومـات بـين           

 Indirectالمرسل والمستقبل ، وقد يكون غيـر مباشـر          
وتستخدم فيه أداة من أدوات االتصال ، وقد يكـون رسـمياً            

Formal        أي يتم بين المستويات الرسمية بالطرق الرسمية 
 فيـه  وهو الذي يـتم التفاعـل   Informal، أو غير رسمي     

بطريقة غير رسمية ويتم من خالله تبادل وجهات النظر من          



 ١٤

خارج المنافذ والوسائل الرسـمية، وقـد يكـون االتصـال           
وهو اإلجراء الذي يتم به تبادل الفهم بـين         Socialاجتماعياً  

الكائنات البشرية ، أو هو العمل الذي عـن طريقـه تنتقـل             
تصـال  المعاني من إنسان آلخر أو من جماعة ألخـرى واال         

 والذي يحدث بين مجموعة من .Group Commالجمعي 
 وهـو يعنـى   .Public Commاألفراد ، واالتصال العام 

 . مجموعة كبيرة من األشخاص عوجود الفرد م

  االتصال عبر األقمار الصناعية االتصال عبر األقمار الصناعية   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSaatteelllliittee  

وهو االتصال الذي يتم بواسطة محطات موجودة باألقمار        
ر الصناعي جهاز يـدور بـنفس سـرعة         الصناعية ، والقم  

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 بثهـا إلـى أجهـزة           

 مساحات شاسـعة مـن الكـرة        االستقبال لدى األفراد على   
 .األرضية



 ١٥

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            
تمد ، وهي وسيلة تع   واستخدام اآللة في اإلنتاج     بشري مباشر   

عليها الفنون االنتاجية الجديدة التي وفـرت وقـت العمـل           
المباشر في معظم قطاعات االقتصاد القومي وكثـرت مـن          
خالله استخدام الروبوت الذكي واآلالت المبرمجة بدال مـن         

 .العمال

  أتيمولوجيا أتيمولوجيا   ••

••  EEttyymmoollooggyy  

األتيمولوجيا هي الدراسات التي تعنى بأصـل الكلمـات         
 .وتاريخها 

  أتيميا أتيميا   ••



 ١٦

••  AAttiimmiiaa  

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

 .مكانتها عند باقي األمم

  األثينية األثينية   ••

••  EEtthhnnoollooggyy  

 ، وهـذا العلـم       والجنسـيات  وهي علم تصنيف األعراق   
يدرس المظاهر المادية والثقافية لشـعب مـن الشـعوب أو           

وام البدائيـة فـي مختلـف       ـاألقمجتمع من المجتمعات أو     
األمكنة واألزمنة ، والتي تبرز نتاج الجهد اإلنساني للسيطرة         

 .على البيئة الطبيعية 

  اجتماع العالقات الدولية اجتماع العالقات الدولية   ••

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

اسـة العالقـات    العشرين ويعتبر اقتراب سوسـيولوجي لدر     



 ١٧

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

  اجتماع السياسة اجتماع السياسة   ••

••  SSoocciioollooggyy  OOff  PPoolliittiiccss  
فرع من فروع علـم     اجتماع السياسة مصطلح يعبر عن      

ن ، ويبحث في الواقع األمبريقي م      العام أو السياسي     االجتماع
حيث أدواته ومناهجه ، ويتناول بعض الموضوعات السياسية        
من منظور علم االجتماع ، أي هو تصـغير سوسـيولوجي           

 .Sociological Reduction Of Politicsللسياسة 

  اجتماع سياسي اجتماع سياسي   ••

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

 سياسي واضـح ، حيـث       العالم المعاصر والتي لها محتوى    
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      



 ١٨

يحاول أن يربط بين المتغيرات المفسرة للسياسة واالجتمـاع         
المعرفـة المتداخلـة بـين العلـوم        معاً وهو هجـين مـن       

Interdisciplinary Hyprid . 

  اإلجماع العام اإلجماع العام   ••

••  CCoonnsseennssuuss  
 االتفاق على هدف واحد بين      اإلجماع العام مصطلح يعني   

نـوع مـن     عن طريقـه     بحيث يتحقق   ،  الجماهير والسلطة   
 االستقرار في النظام ويصاحب ذلك تطور في الحرية الفردية        

 Agreementماع أو اتفـاق     ، ويسمى المصطلح أيضاً إج    
اآلراء أي أنه القرارات الجماعيـة للمجلـس التـي تتخـذ            
بتصويت أو بدون تصويت نتيجـة لعمليـات المفاوضـات          

 . والمساومات

  أحاسيس ومشاعر  أحاسيس ومشاعر    ••

••  FFeeeelliinnggss  



 ١٩

هي مجموعة العادات والتقاليد والقيم واللغـة والعالقـات         
المختلفة التي تسود في شعب معين وتكون هنـاك حساسـية           

 . شديدة إزاء المساس بها

  احتجاجيين احتجاجيين   ••

••  PPrrootteesstteerrss  

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

 .المجتمع 

  احتكار احتكار   ••

••  MMoonnooppoollyy  

نظام اقتصادي قائم على االستئثار بسلعة أو أكثر ، ولـه           
خـاص وخـالص    ء امتياز   أثره السياسي الكبير ، وهو إعطا     

لبيع أو انتاج سلعة معينة أو خدمة محـددة فـي           لعرض أو   
منطقة معينة لمدة معينة ، ويستغل المحتكر ميزة االحتكـار          
في رفع األسعار واستغالل حاجة الناس للسـلعة المحتكـرة،          
وعصر العلولمة يشجع على االحتكار حيث السيادة لألقـوى         



 ٢٠

تكـار عكـس حريـة       ، واالح  اقتصاديا والموت لألضـعف   
 .المنافسة االقتصادية في األسواق 

  احتواء الخالفات احتواء الخالفات   ••

••  CCoonnttaaiinnmmeenntt  OOff  DDiiffffeerreennccee  
، أي تهتم بالحل عن طريـق       المجتمع  وهي إحدى صور    

النشاطات العامة من أجل منع تفجر الخالفات أو الصراعات         
 .داخل المجتمع 

  أحكام عرفية أحكام عرفية   ••

••  SSttaattee  OOff  SSiieeggee  

ه الدول فـي حالـة األزمـات        هو نظام استثنائي تلجأ إلي    
الطارئة والحروب الكبيرة واختالل األمن والنظام ، وتقـرر         
فيه حالة الطواريء ومنع التجول حتى يزول الخطـر عـن           
البالد ، وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة لمعالجـة          
آثار األحداث حتى يعود األمن واالستقرار للبلد ، وغالباً مـا           

 . هذه األحكام العرفية يقرر حاكم الدولة
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  اختيار اختيار   ••

••  CChhooiiccee  
صوته ( هو قدرة الناخب أو المواطن على استخدام قوته         

في أثناء العملية االنتخابية ، وهي قوة االختيـار لألصـلح           ) 
 .الذي يؤثر في عملية صنع القرار 

  االختطاف والفديةاالختطاف والفدية  ••

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

 في اختطاف   هو أسلوب يقوم به اإلرهابيون المتخصصون     
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           
الجماعات اإلرهابية لهذا األسلوب لتمويل أنشطتها اإلرهابية       

دية عندما يكون موجها لطفل     ، وقد يكون االختطاف بقصد الف     
أو ابن أحد األثريـاء وتقـوم بالعمليـة إحـدى العصـابات       

 .المتخصصة في هذا األمر
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  األخالق األخالق   ••

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

 .م جديدةصحتها ، مما يؤدي في النهاية لصياغة قي

  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          
في اإلثارة الصحفية ، وكذلك عدم اإلضرار بمصالح الغيـر          

صوصيات وعدم تهديد حرية اإلنسان ،      وعدم التدخل في الخ   
وعدم التعرض لقيم المجتمع وعاداته ومكتسباته مـن أجـل          
تحقيق نصر إعالمي زائف ،وتسمى ميثاق الشرف اإلعالمي        

 .أو الصحفي
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  أخالقيات عصر المعلومات أخالقيات عصر المعلومات   ••

••  IInnffoo--EEtthhiiccss  

أخالقيات عصر المعلومات هي نـوع مـن أخالقيـات          
دقة البيانات ،عدم   : لي  تكنولوجيا المعلومات ، يقصد بها ماي     

أو  استخدام هذه المعلومات في اإلضـرار بمصـالح الغيـر         
التمويه والتنكر عند الحوار ، ونزاهة آالت البحث والتصفح         
واألمانة العلمية ، وأن تكون هذه المعلومات لخدمة اإلنسانية         
وغير هادمـة للقـيم الحضـارية واإلنسـانية وأال تقـتحم            

 .الخصوصية 

  نترنت نترنت أخالقيات اإلأخالقيات اإل  ••

••  IInntteerrnneett--EEtthhiiccss  

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

 Virtualالذي أقامته اليونسكو وهـو المنتـدى الخـائلي    

Forum        خـالق   ، وكذلك تشجيع صناعة حماية القـيم واأل
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عبر اإلنترنت مثل تشجيع اسـتخدام الوسـائل االلكترونيـة          
للرقابة ، وذلك عن طريـق بـرامج احتجـاز المعلومـات            

Blocking Software.  

  اإلخوان المسلمين اإلخوان المسلمين   ••

••  MMuusslliimm  BBrrootthheerrhhoooodd  

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

م ، ومازالت موجودة حتى اآلن في العديد من البلدان          ١٩٥٤
العربية ولها دور سياسي هام في مصر حاليـاً رغـم أنهـا             

 .جماعة محظورة 

  اإلدارة اإلدارة   ••

••  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

هي بيان العالقة بين الفرد والدولة ومختلـف تصـرفات          
الدولة في تنظيم شئونها فيما يتصل بخدمتها لألفـراد بوجـه           

ظات أو المقاطعات محلياً ، وذلك انتظاماً للعمـل        عام وللمحاف 
 .في البالد واستتباب األمن والنظام واالستقرار 
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  إدارة األعمال إدارة األعمال   ••

••  BBuussiinneessss  SSddmmiinniissttrraattiioonn  

إدارة األعمال هو العلم الذي يتناول تنظيم المشـروعات         
التجارية ووسائل إدارتها علىضوء التجارب العلمية الحديثة       

ات من استغالل السبل التي تؤدي إلى       ، حتى تتمكن المشروع   
الوفر في التكاليف وزيادة األرباح مـع ضـمان تطورهـا           
وتقدمها ، فإدارة األعمال العلم اإلداري والفني الذي يعتنـي          

 .بإدارة المشروعات واألعمال التجارية والصناعية 

  األداة هي نفسها الرسالة األداة هي نفسها الرسالة   ••

••  TThhee  MMeeddiiuumm  IIss  TThhee  MMeessssaaggee  

ولمة يعني أن التكنولوجيا يمكن     من مصطلحات عصر الع   
أن تتحول بكل سهولة من أداة لخدمة اإلنسان إلى أداة لقهـر            
هذا اإلنسان ، ألن طبيعة التكنولوجيا المستخدمة تؤثر تأثيراً         

 .حاسماً في طبيعة العمل الذي تستخدم لتحقيقه 

  ادخار ادخار   ••
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••  SSaavviinngg  
االدخار هو المبالغ التي يحتفظ بها األفراد لالحتيـاط أو          
لالستثمار عندما يضغطون االستهالك إلى مستوى أقل مـن         
مستوى الدخل ، وعن طريق االدخار يمكن تحويل جزء من          
الموارد من سلع استهالكية إلى اسـتخدامها فـي أغـراض           

 .رأسمالية استثمارية 

  إذعان إذعان   ••

••  DDeeffeerreennccee  

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

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

 .دور يذكر في النظام 

  إرادة إرادة   ••

••  WWiillll  
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وهو أحد تعريفات عالقات القوة ، فالسلطة تعني فـرض          
 .إرادة اآلخرين علينا ، كما أنها تفترض الخضوع 

  دة العامة دة العامة اإلرااإلرا  ••

••  TThhee  PPuubblliicc  WWiillll  

إرادة الدولة ممثلة في الشـعب ،   إال  هي  اإلرادة العامة ما    
 من خالل صناديق االنتخابات في       العامة وتتضح تلك اإلرادة  

االنتخابات وكذلك االستفتاءات ، ويمكن استكشافها من خالل        
استطالعات وقياسات الرأي العام التي تعتبر تعبيـراً عـن          

 .The Voice Of The Peopleصوت الشعب 

  أرباب العمل أرباب العمل   ••

••  EEmmppllooyyeeuurrss  

أرباب األعمال هم الذين يستخدمون العمـال ، وأربـاب          
العمل تحكمهم قوانين ولوائح تحدد مالهم مـن حقـوق ومـا            
عليهم من واجبات ، وال يمكنهم فصل العمال الذين يعملـون           
لديهم بال قيد وال شرط ، بل يتعين عليهم احتـرام القـوانين             



 ٢٨

 تنظم عالقاتهم بالعاملين ، ويفصل في منازعات قضـاء          التي
 .العمل أو القضاء اإلداري ألرباب العمل الحكومي 

  األرثوذوكسية األرثوذوكسية   ••

••  OOrrtthhooddooxxyy  

 Orthodoxosكلمـة أصـلها أغريقـي       األرثوذكسية  
، وهـي   ) العريـق   ( بعيد تاريخياً   لوتعني القديــــم أو ا   

 العقيـدة   حاليا عقيدة مسيحية منتشرة في الشـرق ، وتعنـى         
األرثوذوكسية العقيدة الصائبة أو السديدة ، وهـي المعنيـة          
بالهدى والرشاد ، وبدأت هذه العقيـدة فـي بـالد اليونـان             
وانتشرت بمصر والشرق كله، وتختلف في الكنيسة والتقاليد        

أنظــر الكاثوليكيــة  .عــن العقائــد المســيحية األخــرى 
 . والبروتستانت

  أرستقراطية أرستقراطية   ••

••  AArriissttooccrraattiicc  

 الطبقة الحاكمة فـي الـنظم الديمقراطيـة والـنظم           وهي
الشمولية أيضاً ، ويعني بعـا جماعـة وحكومـة األفضـل            
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واألصلح ، ورجال هذه الفئة يعتبرون الخالصة والقادة ، وقد          
يكونون رجال دين أو حرب أوسيف أو عقل أو حكمة أو مال      
أو ثراء أو بالط أو إقطاع ، وهم يتسلطون على البالد بحكم            

 .على زمام األمور بوسيلة أو بأخرىالحديدية تهم قبض

  إرهاب إرهاب   ••

••  TTeerrrroorriissmm  

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

( اب يعلن أن مبـدأه      ــمبدأ أساسي في حياة البشر فاإلره     
، وال  )Meat Is Murderأكل الحوم وسفك الدماء سيان 

تندرج أعمال المقاومة المشروعة ضد المحتل الغاصب فـي         
بند اإلرهاب ألنه دفاع شرعي وقانوني عن الـنفس ، وكـذا            
السعي لتحرير األراضي من المستعمر ال تدخل فـي نطـاق    
اإلرهاب بل تدخل في نطاق الحـق الشـرعي فـي تقريـر            

 ومنـه مـا     .المصير الذي تـدعو إليـه األمـم المتحـدة           
 Revolutionaryإلرهـــاب الثـــوري ا:يســـمى

Terrorism           وهو قد ينتج عن اإلرهاب الفكـري وقـد ، 
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يخلقه ذلك اإلرهاب ، وهو يهدف إلى إحداث تغيرات أساسية          
وجذرية في توزيع السلطة والمكانة والثروة في المجتمـع ،          
مما قد يخلق حرباً أهلية ، وقد يخلق عنفـاً سياسـياً واسـع              

 .النطاق 

  رقاق رقاق اإلرهابيين الاإلرهابيين ال  ••

••  SSoofftt  TTeerrrroorriissttss  
هم اإلرهابيون الذين يقومون بأعمال تعتبر أقل خطراً في         
منظومة اإلرهاب ، مثل التهديد باالبتزاز وتلويث المنتجـات         
والمظاهرات واإلعاقة من كمائن تنصب للقوافل التي تحمـل         
صواريخ نووية وتحطيم النوافذ وغير ذلـك مـن أسـاليب           

 .احتجاجية عنيفة 

  بي بي ازدواج ضريازدواج ضري  ••

••  DDoouubbllee  TTaaxxaattiioonn  

وهو خضوع فرد أو منشأة اقتصادية للضرائب في دولتين         
، وتعقد عادة معاهدات بين الدول المختلفة لمنع هذا االزدواج          

 .الضريبي 
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  أزمة أزمة   ••

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

  .العسكري 

  ستبيان ستبيان اا  ••

••  QQuueessttiioonnnnaaiirree  

وهو وسيلة هامة لجمع البيانات قوامها االعتمـاد علـى          
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       

يان بالصـحف أو يرسـل      الباحث واألفراد أو ينشر االسـتب     
بالبريد ، وتكون البيانات عادة سرية وال يجوز استخدامها إال          

 .في البحث العلمي

  االستثمار االستثمار   ••



 ٣٢

••  IInnvveessttmmeenntt  

االستثمار هو التوظيف المنتج لرأس المـال ، وبعبـارة           
أخرى هو توجيه المدخرت نحو استخدامات تؤدي إلى إشباع         

 .حاجة أو حاجات اقتصادية 

  ي ي استثمار اجتماعاستثمار اجتماع  ••

••  SSoocciiaall  IInnvveessttmmeenntt  

االستثمار االجتماعي هو االستثمار الذي تتطلبه السياسـة        
االجتماعية التي يستهدفها المجتمع بشأن التعلـيم والصـحة         

الخ ، وقد تكون على مستوى المشروع       .. والطرق واإلسكان   
الواحد فيتم تخصيص مساكن وامتيازات وخدمات اجتماعيـة        

 . السياسة العامة للدولةللعاملين وقد تكون على مستوى

  االستثمار االقتصادي االستثمار االقتصادي   ••

••  EEccoonnoommiicc  IInnvveessttmmeennttss /  / 
EEnntteerrpprreenneeuurrsshhiipp  
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االستثمار االقتصادي هو عملية إقامة مشـروعات لهـا         
جدوى اقتصادية وتحقق األهداف المرجوة وفـق دراسـات         
الجدوى التي ُأقيمت على أساسها ، وكذا االستفادة القصـوى          

والعوامل االقتصادية المتاحة فـي     من االمكانيات والخدمات    
منطقة االستثمار لتحقيق أعلـى عائـد ممكـن ، ويتطلـب            
االستثمار االقتصادي توافر إدارة مدربة لـديها المهـارات         

 الالزمة إلدارة Enterpreneurial Skillsاالستثمارية 
 .مثل هذه المشروعات 

  االستثمارات الكبرى االستثمارات الكبرى   ••

••  LLaarrggee  SSccaallee  IInnvveessttmmeennttss  
رات في المشروعات العمالقة التـي تعتبـر        هي االستثما 

مشروعات أساسية سـواء أكانـت مشـروعات اقتصـادية          
كالمجمعات الصناعية للحديد والصلب واأللومنيوم وغيرها ،       
أو كانت مشروعات خدمية عمالقة كالماء والصرف الصحي        
والكهرباء والتي تحتاج إلى تمويالت مالية وسلعية ضـخمة         

 .لتنفيذها 



 ٣٤

  استخبارات استخبارات   ••

••  IInntteelllliiggeennccee  

هي أسلوب في التفكير واالفتراض والوقاية لدولـة مـن          
الدولة ، وتمارسها كل الدول بواسطة أجهـزة اسـتخباراتية          
متعددة  ، وهو يمثل اإلنذار األول المبكر بما يحتمل حدوثـه            
من أفعال خارجة عن القانون وتهدد الدولة وأمنها ، ويتطلب          

 بغرض الوصول إلـى     وسائل إليكترونية للتصنت والتلصص   
 .أماكن اإلرهاب قبل تحركها 

  استراتيجية استراتيجية   ••

••  SSttrraatteeggyy  
االستراتيجية هي مجموعة من األهداف والغايات طويلـة        
المدي والتي يبتغيها المجتمع أو الفرد ، وهي تطلـق أحيانـاً         

 ذات الطبيعة األساسية ، وعلى      Objectivesعلى الغايات   
االستراتيجية على   المحددة ، وقد تركز      Tragetsاألهداف  

أحداهما أو كالهما ، وهي ترسم أساليب الحركة فـي شـكل            
متعاقب الحلقات أو المراحل وذلك وفقـا للمرامـي العامـة           
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Goals        على مستوى الدولة، وتشمل الوسائل الرئيسية لبلوغ 
الغايات ، وتم ضمن تكامل تنظيمي مجتمعي ، وقد تعني فن           

ى الدولة ، ومن الناحية     القيادة في الحرب الشاملة على مستو     
السياسية أيضا تعني تحديد األهداف وتحديد القوة الضـاربة         

 .وتحديد االتجاه الرئيسي للحركة

  استفتاء استفتاء   ••

••  RReeffeerreenndduumm  

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

ن ليعلنـوا مـوافقتهم أو      المسائل بشكل مباشر على النـاخبي     
رفضهم لهذا األمر ، ويرتبط حق االسـتفتاء عـادة بحـق            

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

  استقرارالنظام استقرارالنظام   ••

••  SSttaabbiilliittyy  SSyysstteemm  



 ٣٦

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

 Stableالنظام السياسي باقيا في حالة مقبولة من التوازن 

Equilibrium          لفترة طويلة ، واالسـتقرار هـو الهـدف 
 .األساسي لصنع القرار 

  استقطاب استقطاب   ••

••  PPoollaarriizzaattiioonn  
وهي سياسة يقصد بها جذب بعض الفئات لتأييـد وجهـة           

ت واالمتيازات لهم مـن     النظر الرسمية بتقديم بعض المغريا    
سياسة االستقطاب التي تمارسها انجلترا في الجزء األيرلندي        

 .من المملكة المتحدة 

  االستقاللية االستقاللية   ••

••  AAuuttoonnoommyy  
االجتماعية أو  لمؤسسة  ل  الكاملة حريةاليعني مدى ذاتية أو   

 . داخل الدولةالعام  في العمل االقتصادية



 ٣٧

  استمرار المجتمع استمرار المجتمع   ••

••  PPrreessiisstteennccee  OOff  AAggggrreeggaatteess  
ـ االتجاه نحو مقاوم  استمرار المجتمع مصطلح يعني      ة ــ

القات بين األشـياء واألفكـار ، ويتضـمن         ـالتغيير في الع  
المعتقدات السابقة التقليدية التي تمثل األساس غيـر العقلـي          

 .للنظام االجتماعي 

  استهالك استهالك   ••

••  AAmmoorrttiizzaattiioonn  
تسمى االستهالك أو اإلهالك ، وهي تخصـيص مبـالغ          

ي يطرأ على قيمة األصول وذلك على امتداد        مقابل النقص الذ  
عمرها االقتصادي ، وهذا اإلهالك يجب أن يكـون مسـاوياً      
لتكلفة األصل األصلية ناقصاً ثمنه في نهاية عمر اآللة ، أما           
االستهالك في معناه العام فهو معدل ما يسـتهلكه الفـرد أو            
المؤسسة على مدى فترة زمنيـة معينـة مـن االحتياجـات            

 ) .ملبس ـ طعام ـ الخ ( ة األساسي



 ٣٨

  االشتراكية االشتراكية   ••

••  SSoocciiaalliissmm  
هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على الملكيـة العامـة          
لوسائل اإلنتاج ، وقد تكون هذه الملكية العامة للدولة أو ملكية         
تعاونية جماعية ، وتؤدي االشتراكية للقضاء على الطبقـات         

ون بـين  المستغلة واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسـان والتعـا      
العمال وعدم وجود اضهاد اجتماعي وعدم وجود تناقض بين         

 .الريف والحضر 

  اشتراكية ديمقراطية اشتراكية ديمقراطية   ••

••  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattiicc  

هي نموذج يخالف االشتراكية الثورية ، أي قيـام البعـد           
االشتراكي في الحكم بجافي الديمقراطية ، وهي حركة عالمية         

مـن القـرن    تزعمتها ألمانيا ومصر في أواخر السـبعينات        
الماضي ، وتحاول الحركة تحقيق الفكر االشتراكي اقتصاديا        
بأسلوب ديمقراطي ، والتأثير علـى الحكومـات المحافظـة          

Conservative Government . 



 ٣٩

  االشتراكية التعاونية االشتراكية التعاونية   ••

••  AAssssoocciiaattiivvee  SSoocciiaalliissmm  

هي االشتراكية التي نادى بها بعض المفكرين في فرنسـا          
شارل فوربيه وروبـرت أيـدين      في القرن التاسع عشر مثل      

ولوي بالن ، وهي التي تقوم على الحياة المشتركة والعمـل           
المشترك والعمل المشترك في مجتمعات صغيرة تزول فيهـا         
المنافسة بين المنتجين ويزول الصراع بين العمال وأصحاب        
األعمال ويحل التعاون محل التنافس والصراع ، ويتم االنتاج         

اعية بعيداً عن سيطرة رأس المـال       في تعاونيات وورش جم   
 .وبعيداً عن الدولة أيضاً 

  اشتراكية المجالس المادية اشتراكية المجالس المادية   ••

••  MMuunniicciippaall  SSoocciiaalliissmm  

وهي نظام اشتركي وسـط بـين االشـتراكية التعاونيـة           
واشتراكية الدولة ، بقدر ما تنطوي على إمكان التعاون بـين           

 .المناطق اإلدارية المختلفة 



 ٤٠

  اإلشكالية اإلشكالية   ••

••  PPrroobblleemmaattiicc  
 عملية انفتاح مجموعة من المفاهيم التي تُشكل قـوام          هي

أي نظرية ، وهذه النظرية تساعدنا على فهم العالم وتعمـل           
على تمكيننا من إثارة التساؤالت انطالقاً من مفهوماتها ، أي          
تمكننا من طرح المشـكالت ، فهـي تفنـد كافـة جوانـب              
الموضوع من وجهة نظر طارح المشكلة ، ويطلـق عليهـا           

 .مة األفكار أو المنظومة الفكرية التي تقوم بذاتها منظو

  ) ) االتجاهات االتجاهات ( ( اإلصالحية اإلصالحية   ••

••  RReeffoorrmmiisstt  

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

 .واتباع أساليب جديدة في مختلف المجاالت للنمو والتقدم 

  اإلصالح الزراعي اإلصالح الزراعي   ••



 ٤١

••  LLaanndd  RReeffoorrmm//TThhee  AAggrraarriiaannss  

هو تعديل وتطوير النظام الزراعي في بلد ما ، مثل تعديل           
الملكية أو النظام أو اإلنتاج الزراعي ، وتطوير المجتمعـات          
الزراعية ، وتفتيت الملكيات الكبيرة وإعـادة توزيـع هـذه           
األراضي على المزارعين ، ومن هذه الدعوات دعوة أنصار         

ة الذين دافعوا عن حياة الجنوب األمريكـي        األقليمية األمريكي 
) سأتخذ موقعي   ( ضد التصنيع والتقدم في كتابهم الكالسيكي       

م ، وقوانين وقرارات اإلصالح الزراعي      ١٩٣٠الصادر عام   
 . يوليو ٢٣م عقب ثورة ١٩٥٢في مصر عام 

  اإلصالح السياسي اإلصالح السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReeffoorrmm  

 سياسي   بإصالح وهو مفهوم يعني خلق اإلداة الفعالة للقيام      
، أي األداة الحاكمة    أو اقتصادي أو اجتماعي داخل المجتمع       

التي تعرف كيف تقود ومتى وكيف تفرض االحترام وحدود         
 .هذا االحترام؟ 

  األصول األصول   ••



 ٤٢

••  AAsssseettss  
هي مجموع أموال وحقوق يمكن تقدير قيمتها بـالنقود ،          
وتكون عنصراً موجباً للذمة الماليـة ، وتقابلهـا الخصـوم           

ن ، واألصول قد تكون ثابتة يحتفظ بها أو متداولـة ال            والديو
 .يحتفظ بها 

   اضطهاد  اضطهاد   ••

••  SSeeggrreeggaattiioonn  
هي سلوك عام أو خاص تجاه األقليات أو طبقات أو فئات           

 .في المجتمع ، وهذا السلوك ناتج عن التمييز والمحاباة 

  أطالنطا الجديدة أطالنطا الجديدة   ••

••  NNeeww  AAttllaannttiiss  

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

 .يسعي لخلق الوفرة 

  إعسار إعسار   ••



 ٤٣

••  IInnssoollvveennccyy  
اإلعسار هو عدم القـدرة علـى الوفـاء بالـديون عنـد          
استحقاقها ، أو هي حالة التاجر عندما يكون مجموع أصوله          
أو موجوداته عند بيعها ، إذا تمكن من ذلك ، غيـر كـاٍف              

 .ديد جميع ديوانه والتزاماته لتس

  إعصار إعصار   ••

••  CCyycclloonnee  //  HHuurrrriiccaannee  //  TToorrnnaaddoo  
عاصفة هوجاء تشـتد فيهـا الريـاح فتقتلـع األشـجار            

 .وتضطرب البحار واألنهار وقد تسقط األمطار العنيفة 

  اإلعالم اإلعالم   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn  
هو عملية نشر الحقائق واألخبار واألفكـار واآلراء بـين          

فة كالصحافة واإلذاعـة والسـينما      الجماهير بالوسائل المختل  
وغيرها .. والمحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض     

 .، وذلك بغرض التوعية واإلقناع وكسب التأييد 



 ٤٤

وثيقـة  وثيقـة  ( (   BBiillll  OOff    RRiigghhttssحقـوق  حقـوق  الالإعالن إعالن   ••
  ))أمريكيةأمريكية

وثيقة إعالن الحقوق وثيقة أمريكية أضـافها الكـونجرس         
والتي تعلي مـن    م  ١٧٨٧األمريكي إلى وثيقة الدستور عام      

شأن الفرد ، ألن الفرد هو الوحدة األساسية في السياسة وأن           
 .النظام السياسي قد أقيم أصالً من أجل منفعة الفرد 

    BBiillll  OOff  HHuummaannإعالن حقـوق اإلنسـان   إعالن حقـوق اإلنسـان     ••

RRiigghhttss  
 م لضمان   ١٩٤٨وهو إعالن أصدرته األمم المتحدة عام       

لعنصر حقوق البشر على حد سواء دون النظر إلى اللون أو ا          
   .أو البيئة

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBiillll  OOff  HHuummaann  RRiigghhttss//  

TThhee  UUnniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  OOff  HHuummaann  

RRiigghhttss      



 ٤٥

وهو إعالن أصدرته األمم المتحدة في أول دورة للجمعية         
 دولـة دون    ٤٨م بموافقـة    ١٩٤٨ ديسـمبر    ١٠العامة في   

صويت، ويشتمل اإلعالن    دول عن الت   ٨معارضة مع امتناع    
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         

 من الحقـوق والحريـات      والرعاية الصحية والتعليم وغيرها   
 .األساسية 

  االغتراب االغتراب   ••

••  AAlliieennaattiioonn  
وهو مصطلح يشير إلى مشاعر العزلة والغربة وانعـدام         
القوة بين األفراد مما تظهر آثاره فـي السـلوك االنتخـابي            
والصراعات في المجتمعات المحلية والحركـات المتطرفـة        

 ) .أي عدم ارتباط ( والعنف والثورات والحركات االجتماعية

  اغتيال اغتيال   ••



 ٤٦

••  AAssssaassssiinnaattiioonn  
االغتيال ما هو إال عملية تصفية جسدية ، أي قتل األعداء           
السياسيين أو قتل األبرياء ، سواء كانت دوافع القتل سياسـية       
أو فردية ، وهو يوجه أساساً للقيادات والوزراء وأصـحاب          
الجاه ، وغالباً مايتم اغتيال القاتل فور وقوع جريمة االغتيال          

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

 .األبيض أو بأى وسيلة قتل أخرى 

  أغلبية بسيطة أغلبية 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  



 ٤٧

وهي األغلبية التي تتطلبها القوانين الهامـة التـي تمـس           
الوطن مثل تعديل الدستور أو قواعد الحكم ، مثـل أغلبيـة            

 . الثلثين أو أغلبية الثالث أرباع في التعديالت الدستورية

  كانز كانز األفرياألفري/ / أفريكانرزأفريكانرز  ••

••  AAffrriiccaanneerrss  

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

 .كانوا يعرفون باسم البوير

  إفالس إفالس   ••

••  BBaannkkrruuppiiccyy  

اإلفالس مصطلح اقتصادي هام في حياتنا ، وهو يشـير          
ئنين إلى عملية توقف التاجر عن دفع ما عليه من الديون للدا          

، ويكون اإلفالس بالتدليس إذا ما أخفى التاجر حقيقة موقفـه           
 .المالي 

  اقتصاد اقتصاد   ••



 ٤٨

••  EEccoonnoommiicc  

كلمة مشهورة ومستعملة في العلـوم الماليـة والسياسـية          
واالجتماعية ، وتعبر عن حصول الفرد على حاجاته بأفضل         
وأرخص وسيلة ، ولـه أهميتـه فـي المجـال السياسـي             

االنتاج وتنمية الثروة والعمـل     واالجتماعي ، فهو علم يدرس      
والتوزيع واالستهالك ، وله نظرياته المتعددة من االقتصـاد         

ويتناول فـي مجـال     / الحر إلى االقتصاد المسير بالتخطيط      
االقتصـاد الزراعـي والصـناعي والتجـاري        : التخصص  

 .واقتصاد اإلنتاج واالستهالك واالقتصاد القومي والدولي 

  اقتصاد الحرب اقتصاد الحرب   ••

••  EEccoonnoommiiccss  OOff  WWaarr  

يختلف اقتصاد الحرب اختالفاً جوهريا عن اقتصاد السلم        
، ألنه يهدف إلى توفير األموال الضرورية لشـراء العتـاد           
والمعدات العسكرية ، ويوجه موارد البالد وكل طاقتها نحـو          
الدفاع القومي وتحويل االنتاج المـدني لالنتـاج الحربـي ،           

تنمويـة ،   وتخفيض مشروعات التنميـة ووقـف الخطـط ال        
 .والوقوف وراء الجيش في دفاعه العسكري عن البالد 



 ٤٩

  اقتصاد السوق اقتصاد السوق   ••

••  MMaarrkkeett  EEccoonnoommyy  

هو المفهوم االقتصادي للنظـام السياسـي الليبرالـي أي          
الحرية الفردية في كل شيء سياسياً واقتصاديا واجتماعيـا ،          
أي حرية العرض والطلب في آليـات السـوق دون تـدخل            

 .الدولة

  اسي اسي االقتصاد السياالقتصاد السي  ••

••  PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy  
يعبر هذا المصطلح عن الربط بين السياسـة واالقتصـاد          
،ألن المجتمع ما هو إال حاجات وأنظمة ، وبالتالي البد مـن            
تدخل الدولة في االقتصاد عن طريـق التخطـيط والتوجيـه      

  .والملكية العامة 

  اقتصاد عالمي اقتصاد عالمي   ••

••  WWoorrlldd  EEccoonnoommyy  



 ٥٠

مها االقتصـاد   وهو مصطلح توصف به األنظمة التي يحك      
وال يوجد فيها نظام سياسي واحد ، وحجم االقتصاد العـالمي           
يرتبط وظيفياً بحالة التكنولوجيا وبإمكانيات النقل واالتصـال        

، ومـن   داخل حدوده ، وحدود االقتصاد العالمي دائماً مرنـة        
السـوق  : العناصر األساسية لالقتصاد العـالمي المعاصـر      

 عدد األطراف والمنظومة الثالثية   العالمية الواحدة والنظام المت   
. 

ــاركة   •• ــاديات المش ــاركة اقتص ــاديات المش   PPaarrttiicciippaattoorryyاقتص

EEccoonnoommiiccss /  /  أنظر الباريكون أنظر الباريكونBBaarreeccoonn  

  إقرار ضريبي إقرار ضريبي   ••

••  FFiissccaall  AAffffiiddaavviitt  

اإلقرار الضريبي هو إقرار يوقعه الممول ، ويبـين بـه           
مصادر دخله ومصاريفه عن آخر سنة ، ويقَـدم لمأموريـة           

د لتقديم اإلقرار الضـريبي     الضرائب المختصة ، وآخر موع    
 . مارس من كل عام ٣١السنوي في مصر هو 
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نظــام اإلقطــاع نظــام اإلقطــاع  /  / FFeeuuddaalliissmmاإلقطاعيــة اإلقطاعيــة   ••
RReeffeeuuddaalliizzaattiioonn  

االقطاع هو نموذج العالقات الصارمة اقتصادياً واجتماعيا       
وهي نموذج للسلطة   في الفترة السابقة تاريخياً للديمقراطية ،       

اإلقطاعية محـل السـلطة     التقليدية عند ماكس فيبر ، فتحل       
األبوية وفقاً لتعاقد يقوم على أغراض عسكرية واقتصـادية         

 ، وأساسه اقتصاديات الريف ويتم بتشتت السلطة فـي          بحتة
: أنواع األقاليم شبه المستقلة ، ويطلق على هذه األقاليم اسـم       

كبـار المـالك    :  ، وبهذ النظـام هنـاك        Fiefsإقطاعيات  
  .Serfs والمزارعين أو رقيق األرض

  األقليات القومية األقليات القومية   ••

••  NNaattiioonnaall  MMiinnoorriittiieess  
هي مجموعات عرقية تختلف عن األغلبية في المجتمع ،         
ولكنها تنخرط في القوى السياسية المركبة التي تعمل علـى          

 .المستوى القومي 

  اإلقناع اإلقناع   ••
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••  PPeerrssuuaassiioonn  

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

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

 .االنتخابات الستقطاب األصوات 

 /  / SSeellff--  SSuuffffiicciieennccyyاكتفـــاء ذاتـــي اكتفـــاء ذاتـــي   ••
AAuuttaarrcchhyy / /أنظر أوتاركيةأنظر أوتاركية  

الجماعات في مجتمـع    وهو مفهوم يقصد به قيام األفراد و      
ما وفي وقت ما بتغطية أغلب احتياجاتهم ومتطلبـاتهم ذاتيـاً      
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 : ى االكتفاء الذاتي هي     وأكثر الشعوب في المقدرة عل    
فاالكتفـاء  ثم الهند ثم النرويج فالواليات المتحدة ثم الصـين          

الذاتي هو النظام الذي تتبعه دولة ما ، بمحض إرادتها ، بغية            
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تأمين احتياجاتها االقتصادية من مواردها وإمكاناتها الخاصة       
 .دون االعتماد على االستيراد من الخارج 

  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

  اإللهام السياسي اإللهام السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  IInnssppiirraattiioonn  

هو تعبير مرادف للحكم المطلق الـذي يتبنـي األفكـار           
عن طريق الحق اإللهي أو اإليمان بالغيبات وأن ما         السياسية  

يفعله الحاكم ما هو إال إلهام من الرب وليس هناك حق ألحد            
 .من المواطنين التفكير فيه ، وهو عكس العقالنية 

  آلية سعر الصرف آلية سعر الصرف   ••
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••  EExxcchhaannggee  RRaattee  MMeecchhaanniissmm  ((  EERRMM  ))  

  آلية السوق آلية السوق   ••

••  MMaarrkkeett  FFaaiilluurree  

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

 .الديمقراطية الليبرالية

  إمبراطوريات عالمية إمبراطوريات عالمية   ••

••  WWoorrlldd  EEmmppiirreess  
 ممتد   إقليم كبير  وهي التي تعبر عن نظام سياسي واحد في       

 .جغرافياً لمساحات واسعة في قارة معينة أو في عدة قارات

  إمبريالية إمبريالية   ••

••  IImmppeerriiaalliissmm  
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هي كلمة حديثة االسـتعمال نسـبياً تعنـي الرأسـمالية           
االحتكارية ألنها المرحلة األخيرة في تطـور الرأسـمالية ،          
واستخدمت لتعني التعسف في وصف السياسـة الخارجيـة         

 ، ويقصد يها السياسة العدوانية لدولة تجاه        ألمبراطور فرنسا 
أخرى وتتسم هذه السياسة عادة بعدم المسئولية ، ثم ارتبطت          

ويقصد بها أيضاً   . اإلمبريالية بالتوسع العدواني لدول المركز    
طموح دولة أو دول نحو االتساع على حساب الغيـر ومـد            

 .نفوذها وسيطرتها ، وهذا أقسى أنواع اإلستعمار 

  د القاري د القاري االمتدااالمتدا  ••

••  CCoonnttiinneennttaall  SShheellff  

هو مصطلح له ترجمات عربية عديـدة منهـا األفريـز           
القاري ، الرصيف القاري ، العتبة القارية ، الجرف القاري ،           
الرفرف القاري ، سيف القارة ، جناح البر ، طفطاف البر ،            
األكمة البرية ، حافة القارة ، وهو مصطلح يعنـي المنطقـة            

تصلة والمتاخمة للبحر اإلقليمي وللميـاه      البحرية الملحقة والم  
اإلقليمية وهي أكثر مناطق البحر صـالحية لنمـو الثـروة           
السمكية وأغناها بالصيد ، وبشرط أال يضر استغالل الدولـة          
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لالمتداد القاري بحرية أعـالي البحـار وال تهـدد حريـات            
 .المالحة والصيد فيه بطريق مباشر أو غير مباشر 

  امتيازات أجنبية امتيازات أجنبية   ••

••  CCaappiittuullaattiioonnss//FFoorreeiiggnn  JJuurriissddiiccttiioonn    

هي نوع من االمتيازات يحصـل عليهـا األجانـب دون           
المواطنين مثل عدم محاكمة األجانب عـن الجـرائم التـي           
 يرتكبونها داخل الدولة وإعفـاء األجانـب مـن الضـرائب          

 وكذا الرسوم الجمركية    والرسوم على العقارات والممتلكات ،    
اني للتجـارة الخارجيـة     المخفضة لألجانب وتخصيص مـو    

 وكلهـا  Treaty Portsعرفت باسم مواني المعاهـدات  
 .مميزات تقلل من استقالل الدولة 

  أمريكيين األفارقة أمريكيين األفارقة   ••

••  AAffrroo--AAmmeerriiccccaaiinnss  

وهم األفارقة السود الذين هاجروا للواليات المتحدة فـي         
القرون الماضية أو كانوا عبيداً هناك ، وهم أكبر عددا فـي            
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ة ولم يأخذوا حقوقهم إال بعد الحرب العالمية        السجون األمريكي 
الثانية ، ويعيش واحداً من بين كل ثالثة مـن هـؤالء فـي              
مستوى أقل من خط الفقر، والباقين فـي مسـتوى الفقـر ،             

 .ويعيشون في حواري وأزقة منعزلة نسبياً 

  األمم المتحدة األمم المتحدة   ••

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

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

م ، وتضم   ١٩٤٦نشاطها على المستوى الدولي في بداية عام        
اآلن نحو مائتي عضو بعد انضمام سويسرا الدولة المحايدة ،          
ومقرها نيويورك ولها مقر أوربي في جنيف ، ومن أجهزتها          

من ومحمكة العدل الدولية    الرئيسية الجمعية العامة ومجلس األ    
 .في الهاي وغيرها من التنظيمات الدولية 

  األمة األمة   ••

••  NNaattiioonn  
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األمة تعبر عن شعب معين يرتبط برابطة عرقية معينـة          
ويشترك أفرادة في ماضي وتراث مشـترك وآمـال واحـد           
ويتحدثون لغة واحدة وقد يدينون بدين واحد ويجمعهم مصير         

كثر من أمة ، وقد تنتشر      واحد ، وقد تكون الدولة مكونة من أ       
 . األمة على أكثر من دولة

  أنظر الفوضويةأنظر الفوضوية /  / AAnnaarrcchhiissmmأنارشية أنارشية   ••
وهي سعي أصحاب هذه الفكرة إلى نشر الفوضى وعـدم          
االعتراف بالقوانين والنظم القائمة والعمل على هدم الدولـة         

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

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

  االنتاج االنتاج   ••

••  PPrroodduuccttiioonn  

االنتاج هو المحصلة الطبيعية للعمل ورأس المال في فترة         
زمنية محددة ، ويحتاج إلى أدوات ، وأدوات االنتـاج فـي            
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ة ملك فردي ، بينما هي ملك جمـاعي فـي           الدول الرأسمالي 
الدول االشتراكية ، ويجب في كل األحوال أن يزيد االنتـاج           
على االستهالك حتى يمكن تصديره وتحقيق مجتمع الوفرة ،         
وبالتالي كلما زاد االنتاج على االستهالك كلما حـدث نمـو           

 .وتقدم وازدهار 

  االنتخابات االنتخابات   ••

••  EElleeccttiioonnss  

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

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

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

  األنتروبيا األنتروبيا   ••
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••  EEnnttrrooppyy  

وهو الطاقة غير المستفاد منها ، وهو اصطالح مـأخوذ          
من علم الفيزياء ، ويعني ببساطة عدم اليقين أو سوء التنظيم           

ي نظام من النظم ، ويعنى في الميدان االجتماعي العشوائية          ف
أو عدم التنظيم أو عدم اليقـين مـن أداء النظـام لخدملتـه              

 .وواجباته 

  األنتلجنسيا األنتلجنسيا   ••

••  IInntteelllliiggeennttssiiaa  

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

لذين يحددون معـالم الطريـق فـي أي دولـة           والثوريين ا 
ويتميزون بقوتهم األيدلوجية والسياسية ، وهو لقـب أطلـق          

 .على مثقفي روسيا على وجه الخصوص 

  انتشار االبتكار انتشار االبتكار   ••

••  DDiiffffuussiioonn  OOff  IInnnnoovvaattiioonn  
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وهو عملية تبني الجديد من األفكار التـي تضـيف إلـى            
مرحلة أعلى  الموجود الكثير من القيم والتجديد واالنتقال إلى        
 Adoptionمن التطور ، وعملية االنتشار تعنـي تبنـى          

إدراك : األعمال االبتكارية والتي تتكون من خمس مراحـل         
وجود االبتكار واالهتمام به ثم تقييمه ثم تجربتـه وتبنيـه ،            
وحين يكون االبتكار تكنولوجياً فإن نقللها يحدث حـين يـتم           

اصة من خالل الملكيـة     تبني االبتكار ، واالبتكار له حماية خ      
 .أنظر براءات االختراع / الفكرية 

  االنتشار الثقافي الحضاري االنتشار الثقافي الحضاري   ••

••  AAccccuullttuurraattiioonn--DDiiffffuussiioonn  MMooddeell  

وهو اتجاه في دراسة التنمية ويعلن أن التنمية كشكل مـن         
أشكال التغير االجتماعي تتم بواسطة االنتشـار الثقـافي أو          

جعيـة  الحضاري من نقطة مركزيـة ، وهـذه النقطـة المر          
اإلشعاعية في القرن العشرين والحـادي والعشـرين هـي          
الغرب، وبالتالي فإن هذا النوع من التغير االجتمـاعي يـتم           
بالقدر الذي ينقل الغرب فيه إلى المجتمعات المتخلفة مقومات         
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المعرفة العلمية والتكنولوجيـة ورأس المـال       : التقدم وهي   
 . والمهارات والقيم الغربية

  األنتروبيا األنتروبيا   ••

••  EEnnttrrooppyy  

األنتروبيا مصطلح يقصد به الطاقة غير المستفاد منهـا ،          
أي الطاقة المهدرة ، والمصطلح مأخوذ من علم الفيزيـاء ،           

عدم اليقين أو سوء التنظيم في نظام مـن         : ويعنى اجتماعيا   
العشوائية أو عدم اليقين من جدوى      : النظم ، ويعني إعالميا     

 .الرسالة اإلعالمية 

  األنثروبولوجي األنثروبولوجي   ••

••  AAnntthhrrooppoollooggyy  

هو علم اإلنسان أو علم األجناس ، الذي يبحث فـي كـل             
شيء عن اإلنسان من العظام القديمـة وآثـار الحضـارات           
العظمى حتى وضع اإلنسان في يومنا هـذا ، ولـه فـروع             

 .متعددة مستمدة من خصائص اإلنسان الثقافية
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  إنجاز األهداف إنجاز األهداف   ••

••  GGooaall  AAttttaaiinnmmeenntt  
الجتماعي ، أي صـياغة     هي عملية من عمليات النظام ا     

وتحديد األولويات بين الغايات التـي تحقـق بقـاء النسـق            
 .االجتماعي السياسي ، مما يسهم في إحداث التغيير المنشود

  أنجلو سكسونية أنجلو سكسونية   ••

••  AAnngglloo--SSaazzoonn  

هـي تقاليـد متوارثـة عـن أصـول          األنجلو سكسونية   
Extraction          إنجليزية عتيقة تميزت بها الشـعوب فـي 

 ، وخاصة التقاليد السياسية ،ومنها التقاليـد        الجزر البريطانية 
 .الديمقراطية الليبرالية

  اإلنجليزية السوداء اإلنجليزية السوداء   ••

••  BBllaacckk  EEnngglliisshh  
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للغـة  اإلنجليزية السوداء  مصطلح يعبـر عـن لهجـة           
نجليزية العامية التي يتحـدث بهـا كثيـر مـن السـود             اإل

 .األمريكيين

  إنجليكاني إنجليكاني   ••

••  AAnngglliiccaann  

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

Church.  

  اندماج اندماج   ••

••  IInntteeggrraattiioonn  

االندماج مصطلح يطلق ألجل غاية هي تحقيـق التكامـل          
السياسي واالقتصـادي والعنصـري ، ولتحقيـق الكيانـات          

و االقتصادية الكبيرة القادرة على المنافسة ، وهدف التكامل ه        
اندماج دول المصالح المتشابهة في مسار واحد حتى تتـوافر          
لها شروط يمكن تنسيقها لمصلحتها مجتمعـة ، واالنـدماج          
يحقق التكامل االقتصادي ويكون بتعاون المجموعة لينشـط        
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تبادلها التجاري عن طريق خفض التعريفة الجمركية بينهـا         
 ...والتبادل الحر للسلع والخدمات 

  إنفوميديا إنفوميديا   ••

••  IInnffoommeeddiiaa  

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

يعنى التقارب التكنولـوجي بـين المعلوماتيـة والوسـائط          
 Economicاإللكترونية ، وسيكون المحرك االقتصـادي  

Engine         لالقتصاد العالمي الجديد مكوناً مـن صـناعات 
ا وهـي الحوسـبة واالتصـاالت واإللكترونيـات         األنفوميدي

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

 .لعصر الحوسبة

  اإلنقاذ الوطني اإلنقاذ الوطني   ••

••  NNaattiioonnaall  SSaallvvaattiioonn  
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مصطلح يشير إلى مجموعة الوسائل التي تتبعها الدولـة         
لى الروح الوطنية والكيـان الـوطني للشـعب         للمحافظة ع 

ووقايته من األخطـار ، ويسـتخدم رجـال السياسـة هـذا             
المصطلح عند األزمات وعندما تتعرض الدولـة للخطـر ،          
فيبادر الزعيم بإنقاذها ، ومباديء اإلنقاذ الوطني فيها خالص         

 .للدولة واستقرار وسالم لها 

  االنقرائية االنقرائية   ••

••  RReeaaddaabbiilliittyy  

لح قد يترجمه البعض بالمقروئية ، هـي        االنقرائية مصط 
 المحصلة النهائية لعدد من

العناصر التي تشتمل عليها مادة مطبوعة ، بما في ذلـك           
أشكال التفاعل بين هذه العناصر والتي تؤدي إلى نجاح عدد          
من القراء في االتصال بها ، ويقاس هذا بمدى الفهم للمـادة            

 .  وميلهم للقراءة المقروءة ومدى سرعة القاريء في قراءتها

مـؤتمر األمـم    مـؤتمر األمـم    / /   أنظر      أنظر    UUNNCCTTDDاالنكتاد  االنكتاد    ••
  المتحدة للتجارة والتنميةالمتحدة للتجارة والتنمية
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  انكماش انكماش   ••

••  DDeeffllaattiioonn  

االنكماش مفهوم اقتصادي عبارة عن قصور في الطلـب         
بالقياس إلى العرض عند مستوى األسعار السائدة من قبـل ،           
وبمعنى آخر زيادة العرض بنسبة تزيـد علـى مثيلـه فـي           

ن السلع والخدمات ، أو هو زيادة العـرض         العرض الكلي م  
الكلي من السلع والخدمات بنسبة أكبر من الزيادة في حجـم           

 .اإلنفاق النقدي 

  انهيار انهيار   ••

••  DDeeccaayy  
هو الشعور السياسي بفقد النظام ألهم عوامـل شـرعيته          

 .وإقباله على السقوط 

  أهل الوسط أهل الوسط   ••

••  CCeennttrriissttss  



 ٦٨

لـة ،   أهل الوسط يطلق على ذوي اآلراء السياسية المعتد       
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 

  أوابك أوابك   ••

••  OOAAPPEECC  
وهي منظمة الدول العربية المصدرة للنفط وتجمـع كـل          

 سواء أكانو أعضاء    للبترولوالمصدرة  جة  الدول العربية المنت  
  .في األوبك أم ال 

  أوبك أوبك   ••

••  ((OOPPEECC))    OOrrggaanniissaattiioonn  OOff  PPeettrroolleeuumm  

EExxppoorrttiinngg  CCoouunnttrriieess    
( وهي منظمة دولية تجمع اغلب الدول المصدرة للـنفط          

وهدفها األول هو الحفاظ علـى مصـالح الـدول          ) البترول  
بقصد وضع نظام   األعضاء المنتجة للنفط والتنسيق فيما بينها       
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يكفل استقرار أثمان البترول وتحريرها من التقلبات المفتعلـة    
، أنشئت في مدينة كاراكاس عاصمة فنـزويال فـي ينـاير            

م من العراق والكويت وإيـران والسـعودية وقطـر          ١٩٦١
، وانضـم إليهـا     ) أبوظبي حينـذاك  ( وفنزويال واإلمارات   

 ١٣(ن واإلكوادور الجزائر وليبيا وأندونسيا ونيجيريا والجابو    
ومقرها اآلن في مدينة فيينا العاصمة النمساوية       ) دولة أعضاء 

. 

/ / EEccoonnoommiicc  AAnnttaarrcciieeأوتاركية اقتصادية أوتاركية اقتصادية   ••
  أنظر اكتفاء ذاتيأنظر اكتفاء ذاتي

األوتاركية هي االكتفاء الذاتي ، وتعمل سياسة األوتاركية        
على أن تنتج الدولة حاجاتها دون اللجـوء للخـارج ، وقـد             

، وذلـك لضـمان تلبيـة كافـة         تستعيض عن مادة بأخرى     
 .بالعملة الصعبةاحتياجات الشعب دون االستيراد من الخارج 

  أيدلوجية أيدلوجية   ••

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

كري مجموعة من األفراد ، أي أنها ناتج عملية تكوين نسق ف          
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           

كر المضلل أو المشوه لوعي     الف( يتبناه الفرد أو المجتمع ، أو     
 ) .اإلنسان كما تقول الماركسية

  أيدلوجية برجوازية أيدلوجية برجوازية   ••

••  BBoouurrggeeooiiss  IIddeeoollooggyy  

األيدلوجية البرجوازية مصطلح يطلق علـى األيدلوجيـة        
التي تسيطر على الثقافة السياسية فـي األنظمـة الليبراليـة           
للديمقراطية الرأسمالية ، فهي عنوان هذه األنظمة في الثقافة         

 .سياسة وال

  إير باص إير باص   ••
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••  AAiirr  BBuuss  
هي طائرات مدنية منتشرة في جميع أنحاء العـالم يقـوم           
بتصنيعها اتحاد أوربي ضخم من الشركات العاملة في مجال         

 .الصناعات الفضائية 

  إيست إند إيست إند   ••

••  EEaasstt  EEnndd  
هو حي شهير في لندن يسمى حي العمال ، ومنه استوحى           

 عـرق   لينين شخصية سيسيل روس االستعمارية التي تمتص      
ودماء العمال ، والذي يفند فيه مساوىء البرجوازية، وذلـك          

 .اإلمبرياية أعلى مراحل الرأسمالية: في كتابه 

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

Ecologist    لذي يدرس التساند بين النباتـات       ، وهو العلم ا
والحيوانات التي تعيش في منطقة طبيعية ، أما اإليكولوجيـا          
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البشرية فتتضمن المـوطن والتـدرج والتكافـل والمعيشـة          
 .والمنافسة والغزو والتتابع



 ٧٣
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  حرف الباءحرف الباء

  ٤٤  ––  PPالباءات األربعة الباءات األربعة   ••

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

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

Planning         وهو اإلعداد لخطط أساسية لمواجهـة جميـع 
الحاالت الطارئة ومنها طـرق الهـروب مـن أي مكـان            

وخدمات الطواريء، والباء الثالثـة هـي       واالتصال السريع   
 وهي االبتعاد عـن الـروتين القاتـل         Predictionالتنبؤ  

ومالحظة مايجري ومحاولة تغيير بعض األشـياء النمطيـة         
باستمرار حتى يمكن هدم تنبؤات المتلصصين بتحركاتـك ،         

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

ومواجهة األزمات ، فـالجميع أثنـاء العمليـات اإلرهابيـة           
معرض للخطر والبد أن يكون مستعداً لمواجهته بالتـدريب         

 .والممارسة 



 ٧٥

  باب األمل باب األمل   ••

••  PPeettaahh  TTiikkvvaahh  
وهو اسم أطلقه اليهود على أول مستوطنتين أقامهما يهود         

تيكفـا ، وأطلقـوا     القدس في قرية ملبس بيافا وأسموها بتاح        
أم المستوطنات ، ألنها كانت األولى من نوعها        : عليهما لقب   

في إنشاء مستوطنات يهودية رسمية في فلسـطين ، حيـث           
 .م ١٨٧٨وأنشئت عام 

  الباب المفتوح الباب المفتوح   ••

••  LLaaiisssseezz  FFaaiirree  

هي مقولة دعا إليهـا     ) اقتصادياً  ( سياسة الباب المفتوح    
ثروات األمـم سـنة     ( آدم سميث في كتابه       الرائد االقتصادي

 وهي دعوة للتجارة الحرة كأساس لالقتصاديات        ،   )م  ١٧٧٦
 .الكالسيكية 

  الباريكون الباريكون   ••

••  BBaarreeccoonn  
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هو مصطلح نادى به االشتراكي االقتصادي ميشبل إلبرت        
 Participatory، ويعنى أهمية اقتصاديات المشـاركة  

Economics          حيث أن المصطلح مركب من شـقي هـذه 
 . عبير عن اشتراكية السوق االقتصاديات ، وهو ت

  البازيليكا البازيليكا   ••

••  BBaassiilliiccaa  
المجوسـية  ( هي الكاتدرائية أو رمـز الثقافـة العربيـة          

، وهي عبارة عن شـكل مـن أشـكال          ) والمسيحية األولى   
الكنيسة القديمة عبارة عن مبنى مستطيل في أحد طرفيه جزء          

 .ناء نصف دائري 

  الباستيش الباستيش   ••

••  PPaassttiicchhee  
بقصد السخرية حيث يكـون     وهو مصطلح يعنى المحاكاة     

 .ما نحصل عليه هو نسخة منسوخة عن أخرى 

  البانتو البانتو   ••



 ٧٧

••  BBaannttuuss  
هم األفارقة السود وهو مصطلح مسـتخدم فـي جنـوب           

 .أفريقيا ليميز األفارقة السود عن األفريكانز أو البوير 

  البانتوستانات البانتوستانات   ••

••  BBaannttuussttaannss  
هي أوطان السود في جنوب أفريقيا أقيمت لفصلهم عـن          

م في ظل الدستور الجديد الذي      ١٩٩٤أدمجت عام   البيض ثم   
 .ألغى الفروق بين األجناس 

  الببليوجرافيا الببليوجرافيا   ••

••  BBiibblliiooggrraapphhyy  
الببليوجرافيا هي علم الكتب والمكتبات ، فهي فن وصف         
الكتب والمخطوطات أو التعريف بها ، وهي سـرد خـاص           

 .بالكتب أو المراجع المتصلة بموضوع أو حقبة أو مؤلف ما 

  أنظر بحر الوقف أنظر بحر الوقف / / ر  ر  البحر الحكالبحر الحك  ••



 ٧٨

••  PPaattrriimmoonniiaall  SSeeaa  

  أنظر بحر الوقف أنظر بحر الوقف / / بحر الذمة بحر الذمة   ••

••  PPaattrriimmoonniiaall  SSeeaa    

  بحر الوقف بحر الوقف   ••

••  PPaattrriimmoonniiaall  SSeeaa  
يسمى أيضاً بحر الذمة أو البحر الحكر، وهـو مصـطلح           
استخدمته ألول مرة فنزويال مقترحة االعتراف للدولة بحقوق        

في مياهها  سيادة على الثروات الحية وغير الحية التي توجد         
وفي قاع المحيط وفي المنطقة التي أسماها البحـر الحكـر           
والتي ال تتجاوز بحال من األحوال مـائتي ميـل بحـري ،             

 .ونفذت كثير من دول أمريكا الالتينية هذا االقتراح عملياً 

  براءات اختراع براءات اختراع   ••

••  PPaatteennttss  
هي الرخص التي يحصل عليها المخترع أو المكتشف أو         

 أن يضيف جديداً في مجـال انتاجـه ،          المبتكر الذي استطاع  
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وله ضمانات عالمية حالياً في عصر العولمة لحماية اختراعه         
دوليا في حقوق الملكية الفكرية التي تضمنتها اتفاقيات الجات         

 Trade، ويضاف إلى تلك البراءات العالمات التجاريـة  

Marksالتي تكون لها نفس الحماية و. 

  برامج االنتعاش االقتصادي برامج االنتعاش االقتصادي   ••

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

 .التضخم 

  برامج الرفاه برامج الرفاه   ••

••  WWeellffaarree  PPrrooggrraammmmeess  

وهي البرامج التي أعلنتها الواليات المتحـدة األمريكيـة         
وتقضي بتحسين أحوال الطبقة الفقيرة والمهاجرين الجــدد        

ا والتي قرر الرئيس ريتشارد نيكسون فـي عـام          في أمريك 
 .م تخفيض مصروفات البرنامج ١٩٦٩



 ٨٠

ــزة   •• ــزة البرج ــر  /  / BBoouurrggeeooiissiiffiiccaattiioonnالبرج ــر أنظ أنظ
  EEmmbboouurrggeeooiisseemmeennttالتبرجز التبرجز 

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

 .ت على النموذج البرجوازي الرأسماليفي هذه المجتمعا

  البرجماتية البرجماتية   ••

••  PPrraaggmmaattiissmm  

هي مدرسة أثرت تأثيراً كبيراً في الدراسـات السياسـية          
األمريكية ،وهي تمثل محاولة لتجنـب الدراسـات الفقهيـة          
والشكلية والنظامية التي تركز على العوامل الخارجيـة فـي          

 خالل الربط   الحياة السياسية،وهي تدعو للواقعية السياسية من     
 .بين األفكار النفعية والنظريات الفلسفية

  البرجوازية البرجوازية   ••

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

Production,Distribution&  Exchange.  

  البرسترويكا البرسترويكا   ••

••  PPeerreessttrrooiikkaa  

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

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

 . م ١٩٩١السوفيتي وتفككه عام 

  أنظر جبل بركاني أنظر جبل بركاني  /  / VVaallccaannooبركان بركان   ••

  برنامج األمم المتحدة للبيئة برنامج األمم المتحدة للبيئة   ••

••  UUNNEEPP  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEnnvviirroonnmmeenntt  

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

 الرئيسـي فـي     م ، ومقر البرنـامج    ١٩٧٢استوكهولم عام   
نيروبي العاصمة الكينية ، ويقوم بمراقبة البيئـة األرضـية          
Global Environmental Monitoring 

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

 والســجل الــدولي Infoterraبالحاســبات اإللكترونيــة 
 ، وساهم البرنامج في االهتمـام الـدولي         للكيماويات السامة 

بقضايا البيئة ،ورأس البرنامج لفترة طويلة في الثمانينات من         
 .المصري الدكتور مصطفى كمال طلبةالقرن العشرين العالم 

  برنامج األمم المتحدة للتنمية برنامج األمم المتحدة للتنمية   ••

••  UUNNDDPP   -- UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  

PPrrooggrraammee  

ريـق دمـج    م عـن ط   ١٩٦٥تم إنشاء هذا البرنامج عام      
البرنامج الموسع للمعونة الفنية مـع الصـندوق الخـاص ،           
ويعتبر هذا البرنامج أضخم برنامج لتقديم المعونـة متعـددة          



 ٨٣

األطراف إلى الدول النامية ، ويعتبر أحد الفـروع الثانويـة           
المستقلة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ، ويديره مجلـس        

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

 .بجزء في إقامة المشروعات على أرضها

برنامج األمـم المتحـدة للسـيطرة علـى         برنامج األمـم المتحـدة للسـيطرة علـى           ••
  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDrruugg  CCoonnttrroollالمخدرات المخدرات 

PPrrooggrraammmmee  ((UUNNDDCCPP))      برنامج الغـذاء  برنامج الغـذاء
  WWoorrlldd  FFoooodd  PPrrooggrraammmmee  ((WWFFPP))العالميالعالمي

  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           
مسيحية متحررة في األمور الدينية والدنيوية وفي التسـامح         



 ٨٤

والحكم علـى األمـور ،      الديني وإعطاء الفرد حرية التقدير      
وعصب البروتستانتينية مسئولية الفرد تجاه اهللا وحده ولـيس         
تجاه الكنيسة ، وأن الخالص يتم عن طريق النعمة اإللهيـة           

 .فقط 

  البروتستو البروتستو   ••

••  PPrrootteesstt  

يسمى احتجاج لعدم الوفاء ، وهو إثبات رسـمي لحالـة           
امتناع المدين عن القبول أو الدفع ، وذلك عن طريق جهـة            

ة ، ويجب أن تتم هذه االجراءات ضمن المهلة المحددة          رسمي
 .قانوناً 

  البروليتاريا البروليتاريا   ••

••  PPrroolleettaarriiaatt  
البروليتاريا هي الطبقة العمالية المنتجة التي التملك نصيباً        
من الثروة وال تتمتع بأي ضمانات في الحياة وتعـاني مـن            
الفقر نتيجة االستغالل الرأسمالي لها والتي تعمل في االنتـاج    

لصناعي والزراعي ، وفي النظرية الماركسـية يجـب أن          ا



 ٨٥

يملكون ويحكمون أيضاً ألنهم أصـحاب القـوة والمصـلحة          
 .الحقيقية للبالد 

  البريد االلكتروني البريد االلكتروني   ••

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

كات ، وكل فرد له عنوانه االليكتروني الخاص        المرتبطة بشب 
الذي يمكنه استقبال الرسائل والمعلومات المختلفة وإرسـال        

 .مايريد عبر موقعه 

  البطالة البطالة   ••

••  UUnneemmppllooyymmeenntt  

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

ل ، ولكن التحديد الدقيق لمفهوم البطالة       عدم القدرة على العم   
البد أن يكون صاحبها عاطالً عن العمل وأن يكـون قـادراً            
عليه وأن يبحث عن فرصة العمل في مستوى األجر السـائد           



 ٨٦

فال يجدها ، ولها أنـوع عديـدة منهـا البطالـة الدوريـة              
Cyclical Unemp.   التي تكون في أوقات محـددة فـي 
 الموسـمية ، والبطالـة االحتكاكيـة        السنة ويسمونها البطالة  

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

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

 وهي .Disguised Unempعة القومي ، والبطالة المقن
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   

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

  البلدية البلدية   ••

••  MMuunniicciippaalliittyy  



 ٨٧

هي الجهاز التنفيذي للمجلس البلديى، وتعبر البلديات عن        
واقع اجتماعي واقتصادي وتاريخي ، ألنها أولى التجمعـات         
التي تظهر بين سكان المدن التي تستقر فيها حيـاة محليـة            

وي بالتضامن ، والبلديات تشرف على كافـة        تتميز بشعور ق  
الشئون التنظيمية والخدمية لسكان المنطقة المحلية من ميـاه         
ونظافة وتشجير وخدمات صـحية واجتماعيـة واقتصـادية         
وطرق وصرف صحي وكهربـاء وكافـة الخـدمات التـي           

 .يحتاجها المواطن في حياته اليومية 

  بناء بناء   ••

••  SSttrruuccttuurree  
ساسي أو الشكل الخـارجي     مصطلح يشير إلى اإلطار األ    

، فمهمة الباحث األساسية بنـاء      ألي بنية طبيعية أو صناعية      
 .وتركيب العمل وليس اكتشافه فقط ، وهذا هو جوهر البنائية

  بناء األمة بناء األمة   ••

••  NNaattiioonnaall--BBuuiillddiinngg  



 ٨٨

بناء األمة في الدول الجديدة أساسه خلق إحسـاس عـام           
ـ        اء لألمـة   بالهوية القومية، وشعور غالبية األفـراد باالنتم

 .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 

  بنتيوس بنتيوس   ••

••  PPeenniittooss  
هو أسلوب جديد انتهجته إيطاليا ونجحت من خالله فـي          
كسر شوكة المنظمة اإلرهابية األلوية الحمراء وغيرها مـن         
الجماعات اإلرهابية ، وهو أسلوب يسمى أسـلوب مكافئـة          
اإلرهابيين الذين تعاونوا مع السلطات بعد القبض عليهم وذلك         



 ٨٩

عقوبـات علـيهم ، وهـو       بمعاملتهم معاملة حسنة وتخفيف ال    
 .أسلوب إغراء وغواية اإلرهابيين

  BBaannkkأنظر مصرف أنظر مصرف  /  /   BBaannkkالبنك البنك   ••

  البنك الدولي البنك الدولي   ••

••  TThhee  WWoorrlldd  BBaannkk  
وهو مؤسسة اقتصادية للنشاط الدولي فوق أممية ، تختص         
بمتابعة النشاط التنموي في العالم ومساعدة الدول المختلفـة         

، ومقـر البنـك     لتجاوز أزماتها في مجاالت التنمية المختلفة       
 .م  ١٩٤٤واشنطن بالواليات المتحدة وأنشيء عام 

  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير البنك الدولي لإلنشاء والتعمير   ••
••  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaannkk  FFoorr  

RReeccoonnssttrruuccttiioonn  AAnndd  DDeevveellooppmmeenntt  

((BBRRDD))                                                                                

م على أثـر مـؤتمر برتـون وودز ،          ١٩٤٧أنشيء سنة   
تصادي للـدول األعضـاء وعلـى    لتوفير العون المالي واالق 



 ٩٠

األخص للدول النامية لتدعيم وتطوير اقتصادياتها ، وأمـوال         
البنك من مساهمات األعضاء ومن أسواق رأس المال الدولية         
، ويعمل وفق مباديء األعمال التجاريـة فيقـرض الـدول           

 .القادرة على خدمة الديون وسدادها 

  البنوك الزراعية البنوك الزراعية   ••
••  AAggrriiccuullttuurraall  BBaannkkss  

ك الزراعية هي منشآت مصرفية تخـتص بالتمويـل    البنو
الزراعي بغرض التوسع األفقي في الرقعة الزراعية والتوسع        
الرأسي بتحقيق أكبر قدر من المحاصـيل الزراعيـة مـن           
ــوفير األدوات  ــا يخــتص بت األراضــي المنزرعــة ، كم

 .واالحتياجات الزراعية من خالل تسهيالت مالية  

  البنوك الصناعية البنوك الصناعية   ••
••  IInndduussttrriiaall  BBaannkkss  

تختص البنوك الصناعية بصفة عامة بـإقراض وتمويـل         
المنشآت الصناعية بأنواعها ، مقابل ضمانات تختلف طبيعتها        
وفقاً لسياسة البنك ، والتمويل الصناعي يكون بغرض اإلنشاء         



 ٩١

أو تطوير اآلالت والمعدات أو التحديث أو توفير مستلزمات         
ابل نسبة من األرباح    اإلنتاج ، أو المساهمة في اإلنشاءات مق      

بقروض قصيرة أو متوسطة األجل ، وهذه البنوك ضرورية         
 .لتطوير الصناعة 

  البنوك المركزية البنوك المركزية   ••
••  CCeennttrraall  BBaannkkss    

البنوك المركزية هي التي تتولى اإلشراف على النشـاط         
المصرفي ، ولكل دولة بنك مركـزي واحـد ، وال ينـافس             

إلشراف علـى   البنوك المصرفية ، وتسند إليه الدولة مهمة ا       
الجهاز المصرفي واإلئتمان والقيـام بالعمليـات المصـرفية         
للحكومة وإصدار أوراق النقـد الـوطني ، وهنـاك نسـبة            

وهي النسبة التي يتعين Cash Deposit Ratioاحتياطي 
على أي بنك االحتفاظ بها كاحتياطي في البنك المركزي في          

مة صورة نقد أو أرصدة لدي البنك المركزي لضـمان سـال          
الودائع وتحدد هذه النسـبة السـلطات النقديـة ، والبنـوك            
المركزية لها قوة تأثير في توجيـه السياسـات االقتصـادية           

 .للدولة



 ٩٢

  الهيكلية الهيكلية //البنيويةالبنيوية  ••
••  SSttrruuccttuurraalliissmm  

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

اف تلك األبنية مع أو من األبنية السطحية لتك         تدرسها،واكتش
 .الظواهر

  ) ) السخط ضد اليهود السخط ضد اليهود ( ( بوجرومبوجروم  ••
••  PPooggrroommee  

البوجروم أو السخط ضد اليهود يعني النظام الموجه ضد         
اليهود في أحيائهم إلبراز كراهية الشعب والحكومـة لهـم ،           
وانتشر البوجروم في جنوب روسـيا وفـي أغلـب الـدول            

ل اليهود بطريقة معينة في ألمانيا وبولندا       األوربية ، واتسم بقت   
 .وغيرها 

  البورصة البورصة   ••
••  BBoouurrssee  



 ٩٣

هي سوق األوراق المالية في العواصم الرأسمالية الكبرى        
، وهي مكان المضاربة على أوراق ماليـة مثـل األسـهم             
والسندات وتحديد أسعارها هبوطا وصعوداً ، وكذلك هنـاك         

 كالقطن والبن   بورصات لتحديد أسعار مختلف السلع العالمية     
والبترول والمعادن والدواجن وخالفها ، فهي مكـان التقـاء          

 .البائع والمشتري في كل مكان وزمان 

  البولي بروبيلين البولي بروبيلين   ••
••  PPoollyypprrooppyylleennee  

هو مادة مصنعة من مخلفات البترول ضمن الصـناعات         
البتروكيميائية ، وتستخدمها الدول المتقدمـة فـي ضـرب          

التي تصنع منه حبال السفن     الصناعات الوطنية مثل السيسل       
والبالت     بسبب قوة تحمل المنتج البتروكيميائي ورخـص            

 .سعره 

  AAffrriiccaanneerrssأنظر أفريكانرز أنظر أفريكانرز / / BBooeerrالبوير البوير   ••

  بيان أو بالغ رسمي بيان أو بالغ رسمي   ••



 ٩٤

••  CCoommmmuunniiqquuee  

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

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

 .ويسمى بيان عسكري أو حربي 

  بي أو تيبي أو تي  ••

••    BB..OO..TT..  ((  BBuuiillddiinngg,,  OOppeerraattiinngg  AAnndd  

TTrraannssffeerrrriinngg  OOff  OOwwnneerrsshhiipp))  

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

 .ذلك لصاحب البلد 

  بيروقراطية بيروقراطية   ••
••  BBuurreeaauuccrraaccyy  



 ٩٥

هي التنظيم الرسمي للسلطة وتقسيم العمل اإلداري وظيفياً        
بين مستويات مختلفة واألوامر الرسمية التي تصدر لتنظـيم         

لتنظيم البيروقراطـي مـاهو إال عمليـة        العمل اإلداري ، وا   
ترشيد العمل اإلداري ، وقد يدل علـى األداة الحكوميـة أو            
التنظيم اإلداري الحكومي ، وفي أسوأ معانيـه يـدل علـى            
سيطرة الموظفين دون مبـاالة بمصـالح الجمـاهير ودون          

 .مسئولية أمامهم 

  بيزنس بيزنس   ••
••  BBuussiinneessss  

 اسـتخدمت   وهو من المفاهيم األمريكية الجديدة ، حيـث       
هوليود لغزو العالم بمفاهيم األعمال والمصالح  ومن خـالل          
االستغالل األمثل للغة اإلنجليزية في فرض األسلوب والحياة        

 .األمريكية على العالم المعاصر 

  البيئة البيئة   ••
••  EEnnvviirrnnmmeenntt  



 ٩٦

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

الحيوى ، ويقصد بها عادة في العلوم االجتماعيـة األنظمـة           
المختلفة التي يعيش فيها اإلنسان مثـل النظـام االجتمـاعي           
والنظام االقتصادي ونظام القيم وشبكة التفاعالت في مختلف        
جوانب البيئة االجتماعية ، أي أنهـا الجـزء مـن المحـيط             

د خارج النظام السياسي    االجتماعي والثقافي والمادي الموجو   
 .المعين 

  البيهيموثات البيهيموثات   ••
••  BBeehheemmootthhss  

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

ي ورد  الالمتناهية ألجهزة الكمبيوتر اليوم ، واللفظ لفظ عبر       
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 



 ٩٧

  
  

     



 ٩٨

  حرف التاءحرف التاء

  التابيوال رازا التابيوال رازا   ••
••  TTaabbuullaa  RRaassaa  
ها مصطلح يطلق على المجتمعات التي لـم يكـن سـكان          

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

  تأثيم تأثيم   ••
••  CCuullppaabbiilliittyy  

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

 .تدل على تسرع في الحكم 

  التاجلوج التاجلوج   ••
••  TTaagglloogg  



 ٩٩

هي اللغة الرسمية في الفلبين ، وإن كان يوجد فيها نحـو            
 لغة أخري محلية وتستعمل اإلنجليزية واألسبانية علـى         ٤٦

 .نطاق واسع وكبير هناك 

  التاريخ التاريخ   ••
••  HHiissttoorryy  

التاريخ ما هو إالهو قصة الحوادث الماضية مع إرجاعها         
إلى أسبابها وربطها بنتائجها من جهة وربط بعضها بالبعض         

خر ، والتاريخ ينتهي عند اللحظة الحالية ، فهـو المعمـل          اآل
الطبيعي لتجارب الدول المختلفة ، وللعلوم االجتماعية كلها ،         
ولذلك نهتم بالتاريخ اهتماماً خاصـاً فـي عصـر العولمـة            
لالستفادة من المعطيات التاريخيـة فـي تفسـير األحـداث           

 .المعاصرة وتقويمها 

  التاريخ االقتصادي التاريخ االقتصادي   ••
••  EEccoonnoommiicc  HHiissttoorryy  

التاريخ االجتماعي هو دراسة التطور في العالقات والنظم        
ومضمون المفاهيم والقيم االجتماعية في مجتمع ما وفي فترة         



 ١٠٠

تاريخية محددة ، ويـرتبط التـاريخ االجتمـاعي بالتـاريخ           
 .السياسي والتاريخ االقتصادي ارتباطاً وثيقاً 

  التاريخ االقتصادي التاريخ االقتصادي   ••
••  EEccoonnoommiicc  HHiissttoorryy  

 االقتصادي مصطلح يطلق على  دراسة الوقـائع         التاريخ
االقتصادية الماضية في المجـتمع أو دراسة التطـور فـي          
مجال العالقات االقتصادية على مر فترات التاريخ المختلفـة         
وأثرها في  مجال العالقات االجتماعية األخـرى، ويـرتبط          
التاريخ االقتصادي بالتاريخ االجتماعي ارتباطاً وثيقـاً ، ألن         

 .النشاط االقتصادي ما هو إال نشاط إنساني في المقام األول 

  تآكل النقود تآكل النقود   ••
••  AAbbrraassiioonn  OOff  CCooiinn  ((EErroossiioonn))  

تآكل النقود مصطلح اقتصادي يقصد به انخفـاض القـوة          
الشرائية للنقود بسبب التضخم ، بحيث تقل القـوة الشـرائية           
للنقود سنة بعد أخرى ، وقد يقصد بـه نقـص وزن النقـود              

 .بسبب االستعمال ) المعدنية ( المسكوكة 



 ١٠١

  التأويل التأويل   ••
••  IInntteerrpprreettaattiioonn  

التأويل يعنى تحديد المعاني اللغوية في العمل األدبي مـن          
خالل التحليل وإعادة صياغة المفردات والتراكيـب ، ومـن          

توضيح مرام  : خالل التعليق على النص ،والتأويل يعني أيضاً      
 .  اللغةمن العمل الفني ككل ومقاصده باستخدام وسيلة

أنظـر الكونفوشيوسـية   أنظـر الكونفوشيوسـية    /  / TTaaooiissmmالتاوية  التاوية    ••
CCoonnffuucciiaanniissmm  

  التأييد والرضا الشعبي التأييد والرضا الشعبي   ••

••  PPaarrttiicciippaattiioonn  
هو مشاركة دون التأييد الكامل أو الرفض المطلـق ، أي           
أن ما يحدث من الحاكم يعنى المجتمع أو االهتمام الظاهر به           

. 

  الـتأميم الـتأميم   ••



 ١٠٢

••  NNaattiioonnaalliizzaattiioonn  
ة بقوة القانون إلى سـيطرة      وهو إعادة المنشآت االقتصادي   

الدولة وإدارتها، أي تحويـل الملكيـة الخاصـة للمصـانع           
والمنشآت إلى ملكية عامة للدولة بموجب قانون خاص بذلك         
، بحيث تستولى الدولة على األمـالك والمنشـآت الخاصـة           
بتعويض رمزي بحيث تصبح ملكاً عاماً لها تديره لمصـلحة          

 .الشعب كله 

    التأمين ضد البطالةالتأمين ضد البطالة  ••
••  UUnneemmppllooyymmeenntt  IInnssuurraannccee  

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         

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



 ١٠٣

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

من أهم وظائف اإلعـالم فـي       تعتبر عملية تبادل اآلراء     
المجتمع المعاصر ، والبد من توافر وسائل للتشاور وتبـادل          
اآلراء واألفكار والقضايا ، من أجل إضفاء الشـرعية علـى           

 .عأوضاع المجتم

  التبادلية التبادلية   ••

••  RReecciipprroocciittyy  
هي اتفاقيات مقننة أو عرف بتبادل السلع والخدمات بنفس         
الشروط واإلعفاءات وهي ماتسمى المعاملة بالمثل ، والتبادل        
كان نظام الحياة األولية بديالً عن النقود بتبادل السـلع بـين            

 .األفراد لتحقيق المنافع اإلنسانية

  التباين التباين   ••

••  DDiiffffeerreennttiiaattiioonn  



 ١٠٤

إلى العملية التطوريـة ، وانقسـام المجتمـع إلـى           يشير  
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  
ل المتخلفـة   التبرجز قضية عالمية تقوم بتشبيه سلوك الدو      

بسلوك الطبقة العاملة في المجتمع الصناعي الرأسمالي التـي         
تسعى إلى اكتسـاب رمـوز المكانـة االجتماعيـة للطبقـة            

 .البرجوازية

  التبعية التبعية   ••
••  DDeeppeennddaannccee  

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

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



 ١٠٥

غير متكافئة ، ولذلك فالدول تحاول الـتخلص مـن التبعيـة            
 وكـذلك بزيـادة   Self Relianceباالعتماد على النفس 
 مــع الــدول Interdependanceاالعتمــاد المتبــادل 

 .المصلحة المشتركة األخري على أساس من 

  التثبيت االقتصادي التثبيت االقتصادي   ••

••  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          

 .المرحلة ، قبل القيام بعمليات النمو االقتصادي 

  تجارة خارجية تجارة خارجية   ••

••  OOvveerrsseeaass  TTrraaddee  

التجارة الخارجية هي عملية انتقال السلع والخدمات بـين         
دولة وأخرى ، وتقوم على أساس مبدأ تقسيم العمل الـدولي           
والتخصص بحيث توجه عوامل االنتاج التوجيه االقتصـادي        



 ١٠٦

تخضع التجارة الخارجية لعقـود     الذي يعود بأكبر منفعة ، و     
خاصة وترتيبات مالية واقتصادية ، كما تخضع لالتفاقيـات         

 .الجمركية بين األطراف المختلفة

  تجارة داخلية تجارة داخلية   ••
••  DDoommiicciilliiaattiioonn  CCoommmmeerrccee  

 .ولها التجار ضمن حدود دولة واحدةهي التجارة التي يزا

  التجارة الدولية التجارة الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaddee  

لع ورؤوس األموال بين دولة وأخرى      هي عملية انتقال الس   
، وتقوم على حاجة الشعوب بعضها للبعض اآلخر ، وعلـى           
أساس مبدأ تقسيم العمل الدولي والتخصص ، بحيث توجـه          
عوامل االنتاج التوجيه االقتصادي الذي يعود بـأكبر منفعـة          
للجميع ، ووفقا التفاقيات الجات ، تكون التجارة الدولية حرة          

 .يع الدول ومتدفقة بين جم

  التحديث التحديث   ••



 ١٠٧

••  MMooddeerrnniizzaattiioonn  
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            
مـع ككـل علـى التجـدد        اآلخرون وإنما هو قـدرة المجت     

Renewal         أي هي التجديد في حياته دون انقطاع حضاري 
في تاريخه ، والتحديث هو عملية تعديل البيئـة االجتماعيـة           
والرؤية المعرفية واألخالقية والبنائية للمجتمع بحيث يصـبح        
العقل هو مصدر المعرفة ويصاحبها نمو الديمقراطية وانتشار        

 مع القيم والمخترعـات الجديـدة       التعليم وتزايد تكيف المرء   
 .وتعاظم دور اإلعالم ونزع القداسة عن األفراد والرموز

  التحدي واالستجابة التحدي واالستجابة   ••

••  CChhaalllleennggee  &&  RReessppoonn  
هي نقاط التحدي الذي واجهته حضارة من الحضـارات         
وكيفية استجابة هذه الحضارة لهذا التحدي الـذي واجهتـه ،           

تطور المجتمع من   ألن العالقة بين التحدي واالستجابة تفسر       



 ١٠٨

حالة إلى أخرى ، وصـاحب هـذه النظريـة هـو المفكـر         
 .اإلنجليزي أرنولد توينبي

  ) ) المذهب الفردي المذهب الفردي ( ( التحررية التحررية   ••

••  LLiibbeerraalliissmm  

التحررية مذهي سياسي واجتماعي واقتصادي ، يقوم على        
أساس قيام الدولة بالوظائف الضرورية في حيـاة المجتمـع          

الفردي ، كمـا تتميـز      وترك نواحي النشاط األخرى للحافز      
الدولة التي تتبع هذا النظام بقيامها بوظيفة الحكم بين مختلف          
فئات المجتمع وبالمحافظة على النظام وترك الحرية الكاملـة         

 الليبرالية/ راجع  .لألفراد إقتصاديا وسياسياً واجتماعياً 

  التحقيب التحقيب   ••
••  PPeerriiooddiizzaattoonn  OOff  HHiissttoorryy  

فترات الزمنية إلـى    هو مصطلح يعنى تقسيم التاريخ أو ال      
حقب متميزة لكل حقبة طابع يميزها عما سواها، وقد تسـمى         
عصور أو عهود أو فترات زمنية مميزة كـل واحـدة لهـا             

 ..سماتها الخاصة تاريخياً واجتماعياً وعلمياً وعقائدياً 



 ١٠٩

  التحكيم التحكيم   ••

••  AArrbbiitteerraattiioonn  
التحكيم هو طريقة لتسوية المنازعات الناشئة بين الـدول         

صية عالمية لها وزنها ومقبولة من الطـرفين أو         بواسطة شخ 
بواسطة شخصيات محايدة رسمية أو دبلوماسية أو قضائية ،         
أو بواسطة لجنـة مختلطـة تبحـث فـي الحـق والعـدل              
واحترامهما، ويقتضي التحكـيم الـدولى اتفـاق الطـرفين          
المتنازعين عليه ، وهناك تحكيم تجـاري فـي المنازعـات           

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

  تحليل اإلنماء الدولي تحليل اإلنماء الدولي   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCuullttiivvaattiioonn  AAnnaallyyssiiss  

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

لتي تنقـل قيمـا وأيـدلوجيات       البرامج الثقافية واإلعالمية ا   
وعادات وسلوكيات تحاول أن تنشيء المجتمعـات األخـري         



 ١١٠

عليها وأن تؤثر في التنشئة المجتمعية لهذه المجتمعات لصالح         
الدولة المنتجة للبرمجيات ، وقد يؤدي ذلـك لصـراع بـين            
االنتاج المستورد واالنتاج المحلي فـي البلـدان المتلقيـة ،           

ر ودرجة نموه وتطوره ومستويات     وتعتمد على نوع الجمهو   
 . اإلنماء وتغلغل القيم الذاتية للمجتمع في نفوس أبنائه

  التحول إلى البرجوازية التحول إلى البرجوازية   ••

••  EEmmbboouurrggeeooiisseemmeenntt  //  أنظر البرجوازية أنظر البرجوازية   
مصطلح أعلن في أفريقيا للدعوة إلى االشتراكية خوفا من         
تحول الشعوب واألمم األفريقية إلى البرجوازية بعد استقاللها        

ث أصبحت االشتراكية بالنسبة لألفارقة قانوناً أخالقيـا        ، حي 
يفرضونه على أنفسهم والبد لالنتقال للمجتمـع االشـتراكي         

 .تجنباً لمغريات التحول للبرجوازية

  التحويل التحويل   ••

••  CCoonnvveerrssiioonn  PPrroocceessss  



 ١١١

وهي عملية تشير إلى استيعاب المطالب في أبنية النظـام          
لية تحويـل طويلـة     التشريعية والتنفيذية ، فالمطالب تمر بعم     

 .داخل أبنية النظام قبل أن تخرج في شكل مخرجات 

  التحيز والتعصب التحيز والتعصب   ••

••  PPrreejjuuddiiccee  

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

 .  ، وهو اتجاه انفعالي في الغالباألقليات في المجتمع

  ري ري التحيز العنصالتحيز العنص  ••

••  EEtthhnnoocceennttrriissmm  
وهو أسلوب البارتهايد ، أي التفرقة بين البشـر بسـبب           

بقتهم أو دينهم وعدم منح هذه الفئـات حقـوقهم   ـلونهم أو ط 
المختلفة ، والتسلط من فئة اجتماعية ضد الفئة األخرى ، وقد           
يتم فصل الفئة المتحيز ضدها في منطقة معينـة ، وعندئـذ            

 .تسمى التفرقة العنصرية 



 ١١٢

   العلم  العلم تحيةتحية  ••

••  SSaalluuttiinngg  OOff  TThhee  FFllaagg  
تحية العلم ليست عملية مظهرية تشريفية ، بل تعتبر مـن           
أهم صور االنتماء والـوالء السياسـي والـوطني للـوطن           

، وتحقيق الهوية في نفوس الشـعب ، ألن         وللجماعة وللدولة   
العلم رمز هام من رموز الوطن وتحيته واجبة ودليل علـى           

 مـن أجلـه ، ولـذلك تحـرص          االستعداد للتضحية والفداء  
المجتمعات المختلفة على تحيـة العلـم فـي الصـباح فـي             
المؤسسات التعليمية وفي المناسبات القومية المختلفة وأثنـاء        

 .الزيارات والمباريات والمنافسات 

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

••  NNaarrccoottiizziinngg  DDyyssffuunnccttiioonn  
ث قد تسبب وسائل اإلعالم خلالً وظيفياً بمعنـى أن تحـد          

آثاراً غير مرغوب فيها ، وهو ما يسمى التخدير ، ويحـدث            
ذلك من خالل زيادة مستوى المعلومات للجمهـور ، حيـث           
يتسبب طوفان المعلومات ألعداد كبيـرة مـن النـاس إلـى            



 ١١٣

جرعات من المعلومات التي تحول معرفة الناس إلى معرفـة   
 ألن وسـائل    Apathyسلبية ، مما قد يتسبب في الالمباالة        

عالم تغمر الناس بالمعلومات بدالً من أن توقظ الجمهور ،          اإل
 .وبالتالي تؤدي لتخدير الجمهور

  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      Boundariesالحدود  تحمي  
Bounds         أي أنها منطقة تواصل بين النطاقين الجغرافيين ، 

، فالتخوم هي تلك المساحة الواقعة بين كيـانين اجتمـاعيين           
 .مختلفين 

  التخطيط التخطيط   ••

••  PPllaannnniinngg  



 ١١٤

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

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 ، 
Functional Planning يحـدد   ،وهو التخطيط الـذي 

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      
بواسطة الخبراء وتوفير االعتمـادات لتنفيـذها ، ويرتكـز          
التخطيط على المعلومات والبحوث التي تمهد الطريـق مـن          
أجل الوصول لألهداف التي تتحدد علـى ضـوء الواقـع ،            
فالتخطيط هو المنهج أو االسـتراتيجية التـي تتبـع لبلـوغ            



 ١١٥

األهداف ، وتترجم الخطة العامة إلى برامج تنفيذيـة زمنيـة           
اعية، والتخطيط السياسي واإلعالمي أساسـه مخاطبـة        وقط

 .الرأي العام وتحفيز المواطنين للمشاركة السياسية

  تداعي األفكار تداعي األفكار   ••

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

 .مباشرة 

  ماعي ماعي التدرج االجتالتدرج االجت  ••

••  SSoocciiaall  SSttrraattiiffiiccaattiioonn  
مفهوم قد يطلق عليه البناء الطبقـي ،        التدرج االجتماعي   

هي األساس فيه ، ويعبر عن الرقي والتنقـل         Classفالطبقة  
بين الطبقات في المجتمع حسب العمل واإلنتاج واإلنجاز من         
طبقة العمال وحتى الطبقة الوسطى والنخبة الحاكمة ، وكـل          

 .ج طبقة بها نسق متدر



 ١١٦

  التراث المشترك للبشرية التراث المشترك للبشرية   ••

••  CCoommmmoonn  HHeerriittaaggee  OOff  MMaannkkiinndd  

وهي كل ما يجتمع علية العالم من حضارة أو اسـتغالل           
مشترك ، والتراث المشترك لإلنسانية أو للبشرية يطلق على         
اآلثار التي يجب حمايتها خوفاً من االندثار أو الضياع ، كما           

 لما يحتويـه    يطلق أيضاً على قاع وسطح أعالي البحار نظراً       
 .من ثروات لم تستغلها البشرية بعد 

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

  الترانزيت الترانزيت   ••

••  TTrraannssiitt  
هي التجارة العابرة عبر أراضي دولة ثالثة ، أثناء انتقالها          

 .من البلد الذي يصدرها إلى البلد المستورد 

  التربية الوطنية التربية الوطنية   ••



 ١١٧

••  CCiivviiccss  
طنية أو القومية عبارة عـن منـاهج دراسـية          التربية الو 

إجبارية يدرسها جميع طالب مراحل التعليم العام والخـاص         
والعالي ، من أجل تنمية عوامل الوالء واالنتماء للوطن فـي           
نفوس األبناء ، مما يؤدي إلى تحمـس الطـالب وإدراكهـم            
لحقوقهم وواجباتهم بناء على قواعد الوطنية ، والروح التـي          

ن التربية الوطنية تنشيء التالميذ على مباديء وتعليم        تنبع م 
وتربية خاصة يفضل المواطن بناء عليها مصـلحة الـوطن          

 . على مصالحه الخاصة 

  ترجمة ترجمة   ••

••  TTrraannssllaattiioonn  
) مفردات ومعاني   ( الترجمة ما هي إال عملية نقل الكالم        

 أو  Looseمن لغة إلى أخرى ، وقد تكون الترجمة حرفية          
، وهناك الترجمة بالحاسـبات الصـغيرة       Literalبتصرف  

التي تتم عبر الحاسبات اإللكترونية وتسمى الترجمة اآلليـة         
Mechanical Or Machine Translation .  



 ١١٨

  الترسمل الترسمل   ••

••  OOvveerriinnvveessttmmeenntt  //  أنظر االستثمار أنظر االستثمار   
والترسمل ما هو إال سيادة مفهوم الرأسمالية في المجتمع         

 .في المجتمع، وإعطاء رأس المال أكبر حجماً وقوة 

  الترشيح الترشيح   ••

••  NNoommiinnaattiioonn  
وهي العملية التي من خاللها تتقـدم فئـة مـن الشـعب             

جمهور الناخبين باختيـارهم     لالنتخابات العامة من أجل إقناع    
لتمثيلهم في المجالس النيابية المختلفـة ، وحسـب القـوانين           
االنتخابية في بلد المرشح ، فقد يتقدموا بأنفسهم أو عن طريق           

 .لقوائماألحزاب وا

  الترشيد الترشيد   ••

••  RRaattiioonnaalliizzaattiioonn  



 ١١٩

مصطلح يقصد به االقتصاد في االستخدام األمثل للموارد        
وتوجيه الطاقات نحو التحديث،والترشيد عمليـة اقتصـادية        
وسياسية لحفز الطاقات على المشاركة والعمل على توجيـه         
الطاقات السلبية لتكوين اتجاهات إيجابية منتجة لصالح الفرد        

 . والمجتمع

  ترميز ترميز الال  ••

••  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         
رجال الدولة وغيرهم من الشخصيات التي تعتبر من رمـوز          

 .الدولة 

  التريبس التريبس   ••

••  TTRRIIPPSS  TTrraaddee  RReellaatteedd  AAssppeeccttss  OOff  

IInntteelleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  RRiigghhtt  



 ١٢٠

اتفاقية التريبس اختصار لالتفاقيـة الجوانـب التجاريـة         
 ..لحقوق الملكية الفكرية ، وهي إحدى اتفاقيات الجات 

  التّزمت التّزمت   ••

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

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

  التسلط التسلط   ••

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

 ٠بمعنى آخر هو سوء استخدام السلطة في حياتنا السياسية 

  التسميم السياسي التسميم السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  IInnddooxxiiccaattiioonn  



 ١٢١

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

  التسويق التسويق   ••

••  MMaarrkkeettiinngg  
التسويق أحد العلوم االقتصادية الهامة ، ويتضمن التسويق        
كافة األنشطة التي تتصل بانتقال السـلع مـن المنـتج إلـى             
المستهلك ، ويتكون من مجموعة من األنشطة تتضمن نقـل          

جها إلى أمـاكن اسـتهالكها ، وكـذلك         السلع من أماكن إنتا   
تخزين السلع لحين الوقت المناسب الستخدامها ، وضع رتب         
ومواصفات المنتجات وتعبئة المنتجات حتى ال تعرض للتلف        
وتمويل عمليات التسويق من دعاية وإعالن ونماذج وهـدايا         

 .وعموالت وغيرها 

  التسييس التسييس   ••

••  PPoolliittiicckkiinngg  
ات غير سياسية ، أو     وهو عملية إلصاق السياسة بموضوع    

تحويل موضوعات مختلفة إلى موضوعات سياسية، وتتم هذه        



 ١٢٢

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

Transsocietal Politicsالسياسـي    ، وكذلك البعد 
لنقابات العمل ومنظمـات التجـارة والرياضـة والنقابـات          

 .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           

 .أي وأصحاب الحل والعقد من أجل خدمة المجتمع الر

  التشيؤ التشيؤ   ••

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



 ١٢٣

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

 .مثل الزواج وغيره 

  تصويت تصويت   ••

••  VVoottiinngg  
وهو حق لكل مواطن أن يبدي رأيه الختيار ممثليه فـي           
االنتخابات سواء أكانت برلمانية الختيار نـواب الشـعب أو          
محلية أو نقابية ، وتكون نتيجة التصويت اختيـار الممثلـين           

خبـة ،   بدقة ليعبروا عن إرادة الشعب في كافة المجالس المنت        
ويعطى المتخلفـون عـن االنتخابـات شـهادات التغيـب           

Absence Certificates ومكان التصويت هو حجرة، 
  .Voting Boothاالقتراع 

  التضامن العربي التضامن العربي   ••

••  AArraabb  SSoolliiddaarriittyy  
وهو مصطلح ظهر مع نشأة جامعة الدول العربيـة ومـا           
زال مستمراً ويقضي بضرورة التساند والتنسـيق والتعـاون         



 ١٢٤

ما بين الدول واألقاليم والشعوب ، داخلياً وخارجيا        العربي في 
، من أجل التمهيد للوحدة العربية ، ومن أجل الظهور بمظهر           
القوة العربية الواحدة للدول العربية المتميزة عما سواها فـي          
اللغة والدين والجنس واالمتداد الجغرافـي المتصـل وذات         

، ويتطلب عصـر    التاريخ المشترك والتقاليد والقيم المتقاربة      
العولمة المزيد من التضامن العربي للوقـوف ضـد الغـزو           
الفكري والتحديات السياسية واالقتصادية والعسـكرية التـي        

 .تواجهها األمة العربية في هذا العصر 

  التضامنية المركزية التضامنية المركزية   ••

••  CCoorrppoorraattiissmm  

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

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

  التضخم التضخم   ••

••  IInnffLLaattiioonn  



 ١٢٥

  SSttaaggffllaattiioonn أنظر الكساد التضخمي  أنظر الكساد التضخمي   ••
وهو ظاهرة اقتصادية لها أبعاد سياسية ، ويعني العالقـة          

مة السوق ، ويعني قـدرة السـوق        بين النظام السياسي وأنظ   
، فالتضخم يرمز لزيادة كمية النقد      على عدم استيعاب اإلنتاج     

المتداولة ، فهو تزايد مستمر للنقد المتداول عن رصيده مـن           
الذهب ، ويترتب عليه البطالة وانخفاض قيمة العملة وارتفاع         

 ، أي هـو     األسعار وغالء المعيشة وتذمر الطبقـة العاملـة       
 المستوى العام لألسعار نتيجة للزيادة في الكميـة         ارتفاع في 

المتداولة من النقود دون أن يصحب ذلك زيادة مناظرة فـي           
 .اإلنتاج 

  التطبيع التطبيع   ••

••  NNaarrmmaalliizzaattiioonn  

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

 واقتصاديا وشعبيا بين دولتين ، ولكن       دبلوماسية كاملة سياسيا  
المصطلح استخدم ويستخدم في الشرق األوسط على التطبيع        



 ١٢٦

العربي لعالقاته الدبلوسية مع إسرائيل نتيجة توقيع اتفاقيـات         
سالم ، بينما تعلن إسرائيل أن التطبيع السياسي واالقتصادي         
 بينها وبين الدول العربية هو الشرط الرئيسي لتحقيق السـالم         

 .في الشرق األوسط 

  التطهير التطهير   ••

••  EEppuurraattiioonn  
ويعني التصرف الحاد بما يؤدي إلى إزالـة المنـافس ،           
وهذه اإلزالة أو اإلبعاد الجبري للخصـم ظـاهرة شـيوعية           
وديكتاتورية تطبق على المعارضة ، وقد تكـون بالتصـفية          
الجسدية ، وقد تكون بإصدار التشريعات لفقـدان الخصـوم          

دنيـة ومصـادرة آرائهـم وكتـبهم        الحقوق السياسـية والم   
 .وممتلكاتهم 

  التعاون التعاون   ••

••  CCooooppeerraattiioonn  
وهو عملية من عمليات التفاعل المصاحبة إلعداد القـرار         
السياسي ، ويعني وجود هدف مشـترك يعمـل مـن أجلـه             



 ١٢٧

المواطنون ، ويعني أيضاً وجود اتفاق عام في األهداف وأن          
 إنجازها لن يلحق خسارة بأي طـرف ، ويتطلـب التعـاون           

 .التنسيق والتشاور 
أما النظام التعاونيفيعني أن يعتمد االقتصاد علـى نظـام          
الهيئات التعاونية وجمعياتها المختلفة لتقـوم بـدور المنـتج          
والموزع في النظام االشتراكي ، فالتعاونيات تعنى التضـافر         

 .االقتصادي للمجتمع 

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

  التعايش التعايش   ••

••  CCooooxxiisstteennccee  

) تعـايش سـلمي     ( يقصد به حياة كل األمم في سـالم         
لمختلف النظم السياسية مع احتفاظ كل نظام بطابعه ، ويعني          
عدم تدخل دولة في شئون الدول األخرى ، وتعمـل جميـع            
الدول على التعاون الدولي وتسهم في إبعاد شبح الحرب عن          



 ١٢٨

اديء العولمة والقريـة    العالم ، وهذ التعايش السلمي ضد مب      
 .الكونية الصغيرة التي ال ينفصل فيها الداخل عن الخارج 

  التعبئة السياسية التعبئة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  MMoobbiilliizzaattiioonn  

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

  التعددية التعددية   ••

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

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    مستقلة ولكل جزء جوهره المتميز والخاص     
 Modernقوميــة الحديثــة أســاس وجــوهر الدولــة ال

Nation-State        التي يوجد بها برلمان يعمـل بصـورة



 ١٢٩

 وبهـا  Cohernt & Consistentمتماسـكة ومستمرة 
ــدة     ــادية معق ـــية واقتص ــة اجتماعـ -Socioأبني

Economic Structures ومواقــف وســط حقيقيــة 
Genuine Compromise   بين الجماعـات وتهـدف 

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

  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          
اإلنسان ، وتتم من أجـل إجبـارهؤالء علـى االعتـراف            
بجرائمهم واإلشارة ألعوانهم ، وتتم عملية التعذيب بوسـائل         
تمتهن الكرامة اإلنسانية مثـل الكـي بـالنيران واللسـعات           
الكهربائية والعقاب البدني واالعتداء الجنسي والماء البارد في        
الشتاء وعدم النوم واإلهانة اللفظية الخادشة للكرامة والتهديد        



 ١٣٠

واآلباء وخـالف ذلـك مـن    باالعتداء على الزوجة واألبناء     
 .أساليب 

  تعريفة جمركية حامية تعريفة جمركية حامية   ••

••  PPrrootteeccttiioonn  TTaarriiffff  

التعريفة الجمركية الحامية هي التعريفة الجمركيـة التـي         
وضع لحماية بعض المنتجات الوطنية من منافسة المنتجـات         
المستوردة ، وذلك بفرض رسوم مرتفعة على مثيلهـا مـن           

 .لحمائية الوطنية المنتجات المستوردة ، وتسمى السياسة ا

  ..تحيز تحيز / / أنظرأنظر  PPrreejjuuddiicceeالتعصب التعصب   ••

  التعقيد التعقيد   ••

••  CCoommpplleexxiittyy  
اجتمـاعي وسياسـي ،     مصـطلح   لفظ التعقيد ما هو إال      

 أكثر مـن    جتماعيةياً أن تكون للمؤسسة اال    اجتماعيقصد به   و
وظيفة وأن تضم العديد من الوحدات الداخليـة وأن تعكـس           

 .قدراً ال بأس به من التخصص



 ١٣١

  التعلم التعلم   ••

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

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

 ، فهو أسلوب من أساليب التلقـي        تراكم في الخبرات الحياتية   
 .عبر الحياة 

  التعليم التعليم   ••

••  EEdduuccaattiioonn  
وسائط التنشئة السياسية ، فعـن طريقـه        التعليم من أهم    

يكتسب الطفل القيم والسلوكيات والوالء للوطن باإلضافة إلى        
المعرفة ، ويستخدم التعلـيم فـي غـرس عقيـدة سياسـية             

Political Doctrination عند األبناء، ويتم التعليم عن 
 واألنشـطة ودور المعلـم      Syllabusesطريق المنـاهج    

 .والنظام التعليمي ذاته 



 ١٣٢

  تعليم إلزامي تعليم إلزامي   ••

••  CCoommppuullssoorryy  EEdduuccaattiioonn  

هو التعليم الذي يلتزم كل مواطن في بلد مـا بالحصـول            
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              

رحلة اإلعدادية بمثابة التعليم اإللزامي     المرحلة اإلبتدائية والم  
 .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   ية العظمى هـم الـذين       وهو أن الغالب
سيوافقون أو سيرفضون، وهناك التعمـيم العـالمي الكلـي          



 ١٣٣

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

  تعمية المعلومات تعمية المعلومات   ••

••  EEnnccrryyppttiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn  

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

 .قديم في تورية المعلومات وحجبها للمحافظة على سريتها 

  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  



 ١٣٤

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

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

التحضـر والتعلـيم    :خصائص التغريب أو الفرنجـة هـي      
 .  وسائل االتصال والمشاركة السياسيةوالمشاركة في

  التغلغل التغلغل   ••

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

 .وتفسيرها من داخلها ، وتفسير أسبابها ومسبباتها 

  التغير السريع التغير السريع   ••

••  RRaaddiiccaall  CChhaannggee  

وهو التغير الذي يحدثه النظـام للحفـاظ علـى توازنـه            
ات المختلفة على الساحة العالمية     تمراره ، أو التطور   ــواس

 .والبيئية والتي ال يستطيع النظام أن يستوعبها فينهار بسرعة



 ١٣٥

  التغير السياسي التغير السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  CChhaannggee  
وهو تغير يصاحب مفهوم الثورة التي تصاحب ميالد كل         
مرحلة جديدة في الحياة السياسية ، وهو كل تغير كيفـي أو            

 .لنتائج نوعي أو عميق بشرط أن يكون حاسم ا

  اضطهاداضطهاد/ / أنظرأنظر  SSeeggrreeggaattiioonnتفرقة تفرقة   ••

  تفرقة طبقية تفرقة طبقية   ••

••  CCaassttee  
هي التفرقة بين البشر على أساس المنبـت أو الثـروة أو            

 .الخ...الجاه 

  تفرقة عنصرية منظمة تفرقة عنصرية منظمة   ••

••  SSyysstteemmaattiicc  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

وهي االضطهاد العنصري التي تتم في بلد واحـد علـى           
ناة غيـر   نطاق واسع بشكل رسمي أو غير رسمي ، مثل معا         



 ١٣٦

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

 .من الفترات 

  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        ،   اجتماعي واحد   
التى تؤدي إلى تحطيم التعاون أو البناء االجتماعي تحطيمـاً          

 .كلياً أو جزئياً

  التفكير الخالق التفكير الخالق   ••

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

 .المتآكل في سبيل الجديد الواعد 



 ١٣٧

  التقارير التقارير   ••

••  RReeppoorrttss  
 أو بحث    الموضوعية   التقارير هي عرض رسمى للحقائق    

عن موضوع معين ، فهي محاولة لترجمة المالحظة للواقـع          
المادي في عبارات مكتوبة ، والتقرير ليس هدفاً في حد ذاته           

وسيلة اإلدارة للمراقبة والتنسـيق     يعتبر في حد ذاته     ، بل هو    
 .واتخاذ القرارات 

  التقاضي بموجب القاعدة التقاضي بموجب القاعدة   ••

••  RRuullee  AAddjjuuddiiccaattiioonn  
ام ملزمة وباتة في المنازعـات بـين        ويعني إصدار أحك  

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

  التقاليد الحديثة التقاليد الحديثة   ••

••  MMooddeerrnn  CCuussttoommss  



 ١٣٨

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

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

  التقبل التقبل   ••

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

 . الجزء األكبر من الشرائح االجتماعية النظام من قبل 

  التقدم التقدم   ••

••  PPrrooggrreessss  

التقدم هو الهدف السياسي واالقتصادي واالجتماعي لجميع       
المجتمعات المعاصرة ، فال نمو وال تنمية بدون تقدم ، وهو           
نقيض التخلف، ولذلك تسعى إليه الدول الناميـة خصوصـاً          

ـ          ناعة  لإلفالت من فخ التخلف وتحقيق االنطالق عبـر الص



 ١٣٩

والزراعة واإلنتاج ، وكذا النمو السياسي عن طريق تحقيـق          
 .الديمقراطية 

  تقديم الخدمات تقديم الخدمات   ••

••  AAcccceessss  TToo  SSeerrvviicceess  
عملية تقديم الخدمات العامة األساسية من أهـم وظـائف          
الحكومات والنظم السياسية المعاصرة سواء أكانت شرقية أم        

ت بصـفة   غربية ، رأسمالية أو اشتراكية، وتشمل هذه الخدما       
المياه والكهرباء والصـرف الصـحي والطـرق        : أساسية  

 .والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات العامة

  تقرير سنوي تقرير سنوي   ••

••  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  

هو تقرير يبين الوضع المالي للمنشأة يتعين على إدارتهـا          
تقديمه إلى الهيئة التي تشرف عليها وذلك مرة واحـدة فـي            

بهـذا التقريـر الميزانيـة      السنة على األقل ، ويرفق عـادة        
العمومية والحساب الختامي ، مع بيـان باالنجـازات التـي           

 .حققتها المنشأة خالل العام وما تنوي القيام به في المستقبل



 ١٤٠

  تقرير المصير تقرير المصير   ••

••  SSeellff--DDeetteerrmmiinnaattiioonn  

هو حق تبنته األمم المتحدة لقيـام مختلـف الجماعـات           
 الرأي حول   والشعوب بتقرير مستقبلها بنفسها من خالل إبداء      

االستقالل عن االحتالل من عدمـه ، والـذي مـنح أغلـب             
 .الشعوب المحتله االستقالل الذي كانت تسعى إليه 

  تقسيم العمل تقسيم العمل   ••

••  DDiivviissiioonn  TToo  TTrraavvaaiill  

تقسيم العمل واالنتاج يعنى أن يباشر كل متخصص العمل         
الذي أتقنه وباشره وتخصص فيه ، كما تنظم المناطق حسب          

صالت والمنتجات فيهـا ، وقـد يكـون         ما يستخرج من الحا   
التخصص في الزراعة أو في نوع من الصـناعات حسـب           
توافر مواد االنتاج والمواد الخام والقوى العاملة الرخيصة ،         

 .والبد من توزيع العمل ليتمشى مع االقتصاد الحر 

  تقشف تقشف   ••



 ١٤١

••  AAuusstteerriittyy  
التقشف مصطلح اقتصادي متداول بشدة  ، فهـو خطـة           

اقتصادي ترمي إلـى تخفـيض النفقـات    حكومية ذات طابع    
العامة ومنع استيراد الكماليـات وتقنـين المـواد الغذائيـة           
ومضاعفة االنتاج القومي لمعالجة أزمة اقتصادية طارئـة ،         
وتتم سياسة التقشف على المستوى الجماعي كسياسة دولة في         
مرحلة ما أو لمواجهة ظروف معينة ، وقد تتم على مستوى           

سرة معينة تتعرض لظروف اقتصـادية      فردي لشخص أو أل   
صعبة ، وفي كلتا األحوال فإن التقشف يفـرض تضـحيات           

 .لعبور األزمة االقتصادية في أسرع وقت ممكن 

  التقلص التقلص   ••

••  CCoonnttrraaccttiioonn  
مصطلح يقصد به انخفاض أو تناقص حجم األسر الممتدة         
، من حيث عدد األفراد نتيجة انخفاض الزيادة السكانية فـي           

وربية مثل الدول االسكندنافية ، وقد يقصد به        بعض الدول األ  
انخفاض الحجم أو الوزن النسبي لحزب مـن األحـزاب أو           



 ١٤٢

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

  التقليدية التقليدية   ••

••  CCoonnvveennttiioonnaalliissmm  
وهي الحفاظ علـى القـديم أو المـوروث دون تجديـد            

قابلـه فـي السياسـة      جذري،وهو مفهوم اجتماعي إنساني، ي    
المحافظة أو الحفاظ على الوضع الراهن ومقاومـة الجديـد          

 .والمستحدث

  التقمص الوجداني التقمص الوجداني   ••
••  EEmmppaatthhyy  

هو قدرة الفرد على تقمص مشاعر اآلخرين، أي فهم دور          
شخص آخر دون أن يفقد هذا الفرد شعوره بذاته ، وتنمـي            
وسائل اإلعالم القدرة على التقمص الوجداني لـدى األفـراد          
ألنها تجعل التحرك النفساني يحل محـل التحـرك المـادي           

 .الفعلي 



 ١٤٣

  التقنية التقنية   ••

••  TTeecchhnniiccaalliittyy  
التقنية هي التكنولوجيا بالفهوم المتعارف عليه ، وتعنـى         
استخدام اآللة الحديثة في االنتاج الواسع نتيجة التقدم العلمـي          
وتطبيق هذا التقدم في كل نـواحي الحيـاة ، فـي االنتـاج              

ي تفهم النواحي السياسية للجماعات وفي إدارة       والتوزيع ، وف  
المشروعات ، فهي تعني ببساطة سرعة التقدم على أسـاس          

 .الرقي الفني في االنتاج الزراعي والصناعي 

  التقويم التقويم   ••

••  EEvvaalluuaattiioonn  
التقويم عملية تصدر فيها أحكام تستخدم كأساس للتخطيط        
، فهي عملية تشتمل على تحديد األهداف وتوضيح الخطـط          

صدار األحكام بناء على األدلـة ، ومراجعـة األسـاليب           وإ
واألهداف في ضوء هذه األحكام ، كما أن التقويم هو عملية           

التقـويم هـو   : التأكد من قيمة الشيء بعناية ، ومن تعريفاته       
تحديد مدى التطابق بين األداء واألهداف ، وهو العملية التي          



 ١٤٤

تقويم أقـرب   تسمح بالوصول إلى حكم عن قيمة الشيء ، فال        
 . إلى الفن التطبيقي من العلم الخالص 

  تقييم األداء تقييم األداء   ••

••  PPeerrffoorrmmaannccee  EEvvaalluuaattiioonn  

تقييم األداء عملية يجب أن تكون مصحوبة ألي مسـئولية        
كانت ، وهي جزء متمم ألي عملية إدارية علمية أو سياسية           
في مختلف النشاطات داخل الجماعة، وعملية تقييم األداء هذه         

لى األفراد بل تشمل الـوزارات واألجهـزة        ليست قاصرة ع  
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

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

  امل امل التكالتك  ••



 ١٤٥

••  IInntteeggrraattiioonn  
هي عملية من عمليات النظام االجتماعي ، وهـي تعنـي           
تأليف مختلف العناصر البنائية في المجتمع والتنسيق بينهـا         
على نحو يقضي على احتماالت التوتر وعدم االختالف ونبذ         
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 ،     

 .وهو أهم مستويات الرابطة السياسية

  التكثيف التكثيف   ••

••  IInntteennssiiffiiccaattiioonn  

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

 وفيها يمكن لالشتباكات أن     Escalationالمرحلة التصاعد   



 ١٤٦

تتسع إلى منطقة أوسع جغرافياً ويمكن أم تتورط فيها أطراف          
 .جديدة 

  التكنوقراطية التكنوقراطية   ••

••  TTeecchhnnooccrraattee  

التكنوقراطية مفهوم منتشر في عالمنا المعاصر ، يعنـي         
لهندسـة  سياسياً إنشاء حكومة من الفنيين المتخصصين في ا       

والصناعة وإدارة شئون البالد على أساس التنظـيم العلمـي          
والفني في شتى فروع االنتاج والتوزيع واالستهالك والتنمية        
، ورجال التكنوقراط متخصصون في المعرفـة ويسـخرون         
هذه المعرفة في توجيه السياسة والنهوض بالوطن ومجابهـة         

اشـرون ثـورة    األخطار ، ويتلقون تدريباً إدارياً خاصاً ويب      
إدارية باستخدام النواحي السياسية الفنية بعيداً عن االنتمـاء         

 .الحزبي الضيق وال يتغيرون مع تغير الحكومات 

  تكنولوجيا أتخاذ القرار تكنولوجيا أتخاذ القرار   ••

••  DDeecciissiioonnaall  TTeecchhoollooggiieess  



 ١٤٧

هي المستلزمات واألدوات التقنية الحديثة التـي تسـاعد         
ـ         م صـور   الفرد والجماعة على اتخاذ القرار المناسب ، وأه

تكنولوجيا اتخاذ القرار يكمن في دراسات الجدوى االقتصادية        
للمشروعات والتي تنفذها الشركات والمكاتـب االستشـارية        

Consulting Firms   باسـتخدام األدوات التكنولوجيـة 
 .المختلفة 

  تكوينات مصطنعة تكوينات مصطنعة   ••

••  AArrttiiffiicciiaall  CCrreeaattiioonnss  
وهي المنظمات والهيئات المصطنعة والتي تسعى إليهـا        

لحكومات لكي توفر لها هيئة تمثيلية يمكن التفاوض والتفاهم         ا
 .معها 

  التكيف التكيف   ••

••  AAddaappttaattiioonn    
 قدرة المؤسسات السياسـية     وهو مصطلح معناه السياسي   

 .علي مواجهة التغييرات المختلفة داخلياً أو خارجياً 



 ١٤٨

  أنظر التوراةأنظر التوراة/ / التلمود التلمود   ••

  التماثل الثقافي التماثل الثقافي   ••

••  CCuullttuurraall  UUnniiffoorrmmiittyy  

شكل ومحتوى الثقافة التي تتميز بهـا       ق   وتطاب وهو تماثل 
 .الجماعة التي تقيم في منطقة معينة 

  التماسك التماسك   ••

••  CCoohheerreennccee    
يعني درجة الرضاء أو االتفاق بـين األعضـاء داخـل           
المؤسسة السياسية أو االجتماعية ، ويقـاس عـادة بدرجـة           
االنتماء ووجود خالفات من عدمـه فـي داخـل المؤسسـة            

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

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



 ١٤٩

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

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

••  WWeesstteerrcceennttrriissmm  

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

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

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

 .  هذه المناهج في دول العالم الثالث 

  التمييز والمحاباة التمييز والمحاباة   ••

••  DDiissccrriimmiinnaattiioonn      واالضطهاد واالضطهادالتفرقةالتفرقة/ / أنظرأنظر  

  تنازل تنازل   ••



 ١٥٠

••  CCeessssiioonn  
 بموجبـه إحـدى    التنازل هو إجراء قانوني سياسي تتخلى     

الدول عن سيادتها أو حقوقها أو امتيازاتها في أقليم معين أو           
قطعة من األرض لصالح دولة أخرى بموجب معاهدة دولية         
وتكون غالباً عقب الهزيمة في حرب بين الطرفين أو نتيجـة           
بيع أو استرضاء دولة قوية أو صديقة ، ويسـمى التنـازل            

  .Cession Of A Territoryتنازل أو تسليم أراضي 

  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           

 .وإبعاد المشاكل عن عملية صنع القرار 

  التنافسالتنافس  ••

••      CCoonntteessttaattiioonn  //  CCoommppeettiittiioonn  



 ١٥١

وهو عملية من عمليات التفاعل المصاحبة إلعداد القـرار         
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 

  التناقضات التناقضات   ••

••  CCoonnttrraaddiiccttiioonnss  
ودة بالمجتمع وهـي    مصطلح يقصد بع االختالالت الموج    

اختالالت تتضخم وتأخذ صورة الصراع إذا لم يتم معالجتها         
ومعالجة جذورها ، وهذا المصطلح أساس فكرة الديمقراطية        

م ١٩٥٧الجديدة التي أعلنها الزعيم الصيني ماتسي تونج عام         
، مؤكداً أن التناقضات تنقسم إلى تناقضات عدائية وهي التي          

األربع العمال والفالحين والمثقفـين     تقوم بين الشعب بطبقاته     
والبرجوازية الوطنية وبين أعدائه من الرجعيين واالمبريالية       
وأعوانهما ، وتناقضات غير عدائية بين الطبقات أو داخل كل          

 .طبقة 

  التنشئة  التنشئة    ••



 ١٥٢

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

ألسرة والمدرسة واإلعالم ودور    طريق وسائط متعددة منها ا    
 .العبادة واألحزاب والجيش وجماعات الرفاق وغيرهم

  التنميط التنميط   ••

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

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

 العالمي للثقافـة واالنتـاج      Unifisationمن أجل التوحيد    
 .واالقتصاد والسياسة بالمفهوم األمريكي 

  أنظر النموأنظر النمو /  / DDeevveellooppmmeennttالتنمية  التنمية    ••

  تنمية البيئة تنمية البيئة   ••



 ١٥٣

••  EEccooddeevveellooppmmeenntt  
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 السياسـي للفكـر الجديـد عـن           
م بلـدان الـدول الناميـة ،        ة التي مرت بها معظ    ــالمرحل

ويعني أن هم الدول الحديثة االستقالل ليس في اللحاق بركب          
الدول الغنية ولكن في التغيير الجوهري لمجمل عملية التنمية         
من منظور عالمي يطل على الكرة األرضية كقرية عالميـة          

 . واحدة 

  التنمية السياسية التنمية السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  DDeevveellooppmmeenntt  
سياسي التي تشهدها الدول النامية أو      هي عمليات التغير ال   

المجتمعات االنتقالية ، والتي أهم ما يميزها هو أنها التـزال           



 ١٥٤

ترتبط بالقيادة الكاريزمية وتسيطر علـى نظمهـا السياسـية          
السلطة التقليدية، والتنمية السياسية ترجع إلى قوى عديدة في         
المجتمع من التعليم والتصـنيع والحضـرية والتكنولوجيـا         

ور وسائل االتصال واألحزاب ، فالتنمية السياسية ماهي        وتط
 .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       

واردها ، وفي الوقت نفسه يؤدي      نظيفة وقادرة على تجديد م    
 .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           



 ١٥٥

المجتمع بتغيير سلوكه وسياساته وأسلوب حياته بنشر مباديء        
 .والعدل والمعرفة الخير 

  التوازن التوازن   ••

••  EEqquunniillbbrriiuumm  
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   Stableوهو الوصول إلى نقطة االستقرار      
الذي يتعذر معه على أي نسق دولي فرعـي أو تحـالف أن             

، يملي إرادته على األنساق األخرى أو التجمعـات الدوليـة           
وذلك عن طريق انتاج السالح والمحافظة على السالم القـائم          
على المصالح ، والحفاظ على مستوى متعـادل فـي القـوة            

 .امهم بالحرب العسكرية لردع األطراف المناوئة لعدم قي



 ١٥٦

  التوافق التوافق   ••

••  AAddaappttaattiioonn  
هي عملية تعبئة الموارد وتحديـد فـرص األدوار أمـام           

 .األفراد والجماعات داخل النظام

  التوتاليتارية التوتاليتارية   ••

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

، من خالل نظام قانوني شديد      ) السلطان الكلي يكون للدولة     
 .مرن ، وهو عكس الفوضويةصارم وغير 

  التوتر التوتر   ••

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

 وهي حالـة يعجـز فيهـا    Structural Strainالبنائي 
المجتمع على مواجهة المطالب المفروضـة علـى بناءاتـه          
وعملياته القائمة ، وحينمـا تشـتد التـوترات تنقلـب إلـى             



 ١٥٧

وجودة في المجتمع، وقد تـؤدي      صراعات بين التجمعات الم   
 .التوترات إلى انقسام في المجتمع إلى جماعتين أو أكثر

  التوحد التوحد   ••

••  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  
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
لي النظام ، فيعلمان الطفل القواعد األخالقية والقيم        بدور ممث 

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

  أنظر التنميطأنظر التنميط /  / UUnniiffiissaattiioonnالتوحيد التوحيد   ••

  التوراة التوراة   ••

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

على سيدنا موسى عليه السالم ، وفيه حكم اهللا لليهود ومـن            



 ١٥٨

بعدهم المسيحيين ، وأخبر فيه عن نزول سيدنا محمد عليـه           
الصالة والسالم وعن القرآن الكريم ، وترجم عن العبرية في          
القرنين الثامن والتاسع الميالدي ، وهنـاك التلمـود وهـي           

ليومية وتحديـد   التعاليم التي وضعت لليهود لممارسة حياتهم ا      
أسلوب تعاملهم مع الشعوب ، ويتكون التلمود مـن خمسـة           
وثالثين جزءا في خمسة وثالثين مجلداً ، والتلمود عبارة عن          
المشناة وهي تفسير الشريعة الشفوية ، والجمارة هي شـرح          
للمشناة ، ويتضمن التلمود مجموعة من األفكار التي تكـرس          

ى الشعوب واإلعـالء مـن      مبدأ االستقالل والتفرد والحقد عل    
 .شأن اليهود كشعب اهللا المختار

  التوسع االقتصادي التوسع االقتصادي   ••

••  EExxppaannssiioonn  
ويعنى به بذل الجهد لتنمية ثروة البالد ، أي بذل الدولـة            
لجهودها في تدعيم قوى الشراء في البالد وإضـافة مـوارد           
جديدة للثروة الزراعية والصناعية ، وبذل الجهد في مكافحة         

 .وال االنتاج والعمل البطالة وتحسين أح



 ١٥٩

  توظيف األموال توظيف األموال   ••

••  nnvveessttiisssseemmeenntt  
توظيف األموال مصطلح اقتصادي حديث ، يعنى حركـة         

استثمار األموال في شتى المشروعات الخاصة والعامة ، أي         
استثمار األموال االسـتثمار األمثـل ، بغـرض النهـوض           
االقتصادي واالنتاجي للبالد ، وكذلك استثمار األمـوال فـي          

 الهامة المطلوبة لخدمة المواطنين واالنتاج أيضـاً ،         الخدمات
.أي في مشروعات البنية األساسية التي ال غنى غنها  

  التنويرالتنوير//    أنظر     أنظر EEnnlliigghhtteennmmeennttالتوعية  التوعية    ••

  التوعية المذهبية التوعية المذهبية   ••

••  IInnddooccttrriinnaattiioonn  
وهي أحد أشكال االتصال التـي تختلـف عـن التعلـيم            

معيناً من العقائـد    والدعاية ، وتهدف إلى تلقين األفراد نمطاً        
والمذاهب ، وال تعرض سوى البيانات التي تؤيد أفكـاراً أو           
عقائد أو أيدلوجيات معينة بدالً من أن تعرض كل البيانـات           



 ١٦٠

المتصلة بالموضوع ، بحيث تحول بين الفرد وبـين القـدرة           
 .على تقييم هذه األفكار 

  توقعات مستقبلية توقعات مستقبلية   ••

••  PPrroossppeecctt /  / EExxppeeccttaattiioonnss  
سياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة ،       هي التبنـؤات ال   

والتوفعات تكون عما سيحدث في المستقبل بناء على التاريخ         
والواقع الحالي ، وهذه التوقعات هي أساس وجوهر السياسة         

 .ألنها تبدأ من حيث ينتهي التاريخ 

  التيلورية التيلورية   ••

••  TTaayylloorriissaattiioonn  

وهو مصطلح سياسي يقوم على توزيع العمل اآللي لتوفير         
ت وزيادة االنتاج ، ويقسم العمل بناء على هذه النظرية          النفقا

على أساس اختصار العمليات االنتاجية مع سرعتها وسيرها        
اآللي تلقائيا وفي وحدة متكاملة دائرية ، وقد اختـرع هـذه            
الوسيلة االقتصادي األمريكي تـايلور ، ويحـاول بسياسـته          



 ١٦١

ستبعد األوقات  االقتصادية هذه أن يزيد اإلنتاج بأقل النفقات وي       
غير المنتجة من العمل وكذلك العوامل عديمة الفائدة ، وقـد           
أصبحت التيلورية أسلوب العمل في ظل اتفاقيات الجات التي         

 .تعتمد على االنتاج الضخم للمنافسة في األسواق العالمية 
 
 



 ١٦٢

  
  

     



 ١٦٣

  حرف الثاء حرف الثاء 

  ثالوث المعونة ثالوث المعونة   ••

••  TTrriiaaggee  
لجماعية للحرب العالميـة    نشأ هذا المصطلح من المذابح ا     

م ، وكان يستخدم لوصف نظام تقـديم        ١٩١٨-١٩١٤األولى  
المساعدة الطبية ، حيث كانوا يقسمون ثالثة أقسام ، وتوسـع           

الحالة التي يتعين فيها على البالد المتقدمة أن        : المعنى ليكون   
تحدد البلد المتخلف الذي يستحق أن يمنح المعونـة ، وهـو            

 .كسالح يستخدم من خالل المعونةيعني أيضا الغذاء 

  الثقافات االتكالية الثقافات االتكالية   ••

••  IInntteerrddeeppeennddeenntt  CCuullttuurree  

وهو مصطلح يعبر عن ثقافة الشعوب التي يتكـل فيهـا            
األفراد بعضهم على البعض اآلخر ، وتؤكد هذه الثقافات أن          
أسباب األشياء واألحداث مصدره العالقات بين األشـخاص        

 .ته عن أفعاله وال تعتمد على حرية الفرد ومسئولي



 ١٦٤

   الثقافة  الثقافة   ••

••  CCuullttuurree  
هي البيئة التي يحيا فيها اإلنسان والتي تنتقل من جيل إلى           
جيل ، وتتضمن األنماط الظاهرة والباطنـة مـن السـلوك           
المكتسب عن طريق الرموز ، وتتكون ثقافة أي مجتمع مـن           
أفكاره ومعتقداته ولغته وفنونـه وقيمـه وعاداتـه وتقاليـده           

 .ك من وسائل حياته ومناشط أفكاره وقوانينه وغير ذل

  الثقافة الجماهيرية الثقافة الجماهيرية   ••

••  MMaassss  CCuullttuurree  

الثقافة الجماهيرية هي جزء من عملية التوحيد المشـترك         
للقيم واالتجاهات الثقافية بـين السـكان ، فهـي العناصـر            
والروابط الثقافية التي تنمو وتنتشر بسـرعة كبيـرة ، فـي            

رها من عناصـر    مجتمع كبير من أدب وفن وقيم وعلوم وغي       
 .الثقافة 

  الثورة الثورة   ••



 ١٦٥

••  RReevvoolluuttiioonn  
مصطلح يقصد به التحـول الجـذري فـي التكوينـات           

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

الملكية ذاتـه ، ولـيس      مصطلح يقصد به اآلن مقاومة نظام       
 .مجرد التمرد والعصيان 

  ثورة االتصاالت ثورة االتصاالت   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  RReevvoolluuttiioonn ــر  ــر  أنظ / /  أنظ
القرية العالمية القرية العالمية / / العولمة العولمة    

وهي ثورة حققها العالم المعاصر في مجـال تكنولوجيـا          
االتصاالت وساهمت في التقريب بين الشعوب وجعل العـالم         

 فائقـة   قرية كونية صغيرة ويعيش في عصـر المعلومـات        
السرعة بسبب السماوات المفتوحـة واالنترنـت والطريـق         
السريع للمعلومات وأضعفت من الحـدود الدوليـة وقبضـة          

 .الدولة علي مواطنيها 



 ١٦٦

  ثورة إدارية ثورة إدارية   ••

••  RReevvoolluuttiioonn  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
الثورة اإلدارية ليست ثورة بالمعنى المفهوم للثورة ولكـن     

نظم المكتبيـة   تعني الخروج عن المألوف وعن األوضاع وال      
التي تحكم مسيرة األعمال في اإلدارات الحكومية ، والعمـل          
على عدم التقيد باألوضاع المكتبية في سير العمل وانجازهـا          

 .لمصلحة األفراد ، بعيداً عن الروتين الحكومي 

  الثورة البرجوازية الثورة البرجوازية   ••

••  TThhee  BBoouurrggeeooiiss  RReevvoolluuttiioonn  
نفصـال  ارتبطت بنشأة المجتمع األوربي الجديد ، بعد اال       

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

، فالمصطلح يشير إلى الصراع الطويل داخـل المجتمعـات          
 .الغربية

  ثيوقراطية ثيوقراطية   ••



 ١٦٧

••  TThheeooccrraaccyy  

هي الحكومة الدينية التي سادت في القرون الوسطى فـي          
هي النظام السياسي الذي يسـتند علـى التفـويض          أوربا ، ف  

اإللهي الخارج عن إرادة البشر حيث يتولى السلطة رجـال          
 .الدين أو تتبع السلطة الدنيوية السلطة الروحية

 

 



 ١٦٨

  
  

     



 ١٦٩

  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

المفاوضات ، حول تحرير التجارة العالمية وبها شق حمايـة          
الملكية الفكرية لكافة المنتجات في مختلف أنحـاء العـالم ،           

الل مفاوضات شاقة انتهـت إلـى       وتمت هذه االتفاقية من خ    
ضرورة رفع الحواجز المختلفة أمام انتقال وتدفق السلع بين         
مختلف البلدان ، وأهمها الحواجز الجمركية ، وكذلك نشـر          
مفهوم التجارة الحرة لمواجهة مبدأ الحمائية الذي سـاد فـي           
القرن الماضي ، وذلك من أجل رفاهية البشرية في ظل عالم           

 .القرية الواحدة 

      جرائم الحرب جرائم الحرب   ••



 ١٧٠

••  WWaarr  CCrriimmeess  

وهي تعنى محاكمة بعض قادة األعداء عقب انهزامهم في         
الحروب لقيامهم بالتجاوز أثناء الحرب ، من قتـل وتمثيـل           
باألسري وعدم احترام آدمية المحارب ، وبدأت هذه العمليـة          
رسمياً عقب الحرب العالمية األولى عنـدما وجـه الحلفـاء           

اطوريات الوسط وعسكرها بانتهاك    اتهامات لبعض قادة امبر   
قوانين الحرب وحاكمتهم في محكمـة نـورمبرج ومحكمـة          
طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية التي حاكمت كبار القـادة          
النازيين واليابانيين والفاشيست ، وقنن العالم اليـوم معاهـدة          

 .م ٢٠٠١دولية لمحاكمة مجرمي الحرب بدءا من عام 

  الجرد السنوي الجرد السنوي   ••

••  AAnnnnuuaall  SSttoocckk  TTaakkiinngg  

الجرد السنوي هو عملية حصر أصول المنشأة وخصومها        
من حيث كميتها وقيمتها في نهاية العام ، ومراجعة أرصـدة           
هذه األصول والخصوم الواردة في الدفاتر علـى مـا هـو            

هل هناك  : موجود فعالً ، لمعرفة نتيجة عملية الجرد الفعلي         
 .عجز أو زيادة ؟



 ١٧١

  الجستابو الجستابو   ••

••  GGeessttaappoo  

لح يعني الرقابة الجاسوسية الفابية النازية في ألمانيا        مصط
، وهي أنواع مختلفة من التجسس على المواطنين وغيرهم ،          
وكانت منتشرة في عهد الحكومة النازية في ألمانيا ، وكـان           
االبن يتجسس على أبيه وأمه وأهلـه ، وكـان اإلنسـان ال             

: يطمئن على معاشه وحياته ، وعرفت فـي روسـيا باسـم       
  .الجيبو 

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

••  GGeeooeeccoonnoommiiccss  

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  



 ١٧٢

افيـا أساسـه حيـاة اإلنسـان        هي فرع من فروع الجغر    
واحتياجاته ، فنجد أن كل ظاهرة على سطح األرض البشرية          
ما هي إال تعبير عن حضارة اإلنسان من مرحلة مـا مـن             

 .مراحل تطور البشرية 

  الجغرافيا الحيوية الجغرافيا الحيوية   ••

••  BBiiooggeeooggrraapphhyy  

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

 Physicalالمحلي ، وهي فرع من الجغرافيـا الطبيعيـة   

Geography.  

  الجالسنوست الجالسنوست   ••

••  GGllaassnnoosstt  

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

 . القرن الماضي في اإلتحاد السوفيتي السابق 



 ١٧٣

  ألفكار ألفكار جماعات اجماعات ا  ••

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

  عات الضغط عات الضغط جماجما  ••

••  PPrreessssuurree  GGrroouuppss  
هي منظمات تعمل مستقلة عـن إرادة أعضـائها ولهـا           
مصالح سياسية أكيدة ، وبعضها قد يكون جماعات مبـادئ ،           
ولكن الغالبية العظمى منها جماعات مصالح ، ولهـا صـفة           

 .الدوام ، ولها أنواع سياسية وإنسانية وذات هدف محدد 



 ١٧٤

  جماعات غير رسمية جماعات غير رسمية   ••

••  IInnffoorrmmaall  GGrroouuppss  

الجماعـات غيـر    إال  هـي    الجماعات غير الرسمية ما     
الحزبية والتي تؤثر في العمـل السياسـي واالجتمـاعي ،           

 Peer Groupكاألسرة وجماعة النـبالء فـي بريطانيـا    
 Work Colleguesوزمالء العمل 

  جماعات مرجعية جماعات مرجعية   ••

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

 . في عقل األعضاء قيما وتصورات ومفاهيم مختلفة وتغرس

  الجماعات المنظمة الجماعات المنظمة   ••

••  OOrrggaanniizzeedd  GGrroouuppss  

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

المجتمع المدني وأهدافها تكون مقصورة على األمور التـي         



 ١٧٥

لـك برنامجـاً    تخدم مصالح جماعتها وأفرادها ، وهي ال تم       
 .سياسياً شامالً وال تسعى للوصول للحكم 

  EEuurrooppeeaannالجماعة االقتصادية األوربيـة  الجماعة االقتصادية األوربيـة    ••

EEccoonnoommiicc  CCoommmmuunniittyy  ((  EEEECC  ))  

  جماعة مؤسسية جماعة مؤسسية   ••

••  IInnssttiittuuttiioonnaall  GGrroouupp  
وهي الجماعات التقليدية في كل المجتمعات مثل األسـرة         
والبرلمان والمنظمات الرسمية سواء أكانـت اجتماعيـة أو         

 . ، حكومية أو أهلية سياسية

  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  ••



 ١٧٦

••  AAnnoommiicc  IInntteerreesstt  GGrroouuppss  
ـ            ن وهي جماعات غير منظمة بشكل دائم وقـد تعبـر ع

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

 .اإلحباط الشديد لدى فئات مختلفة من المجتمع 

  جماعات المصلحة المؤسسية جماعات المصلحة المؤسسية   ••

••  IInnssttiittuuttiioonnaall  IInntteerreesstt  GGrroouuppss  
وهي الجماعات التي ال تتكون بهدف تقـديم مطالـب أو           

 العامة وإنما بهدف وضع وتنفيذ السياسة       التأثير على السياسة  
العامة للدولة أو المجتمع مثل الجيش أو الشـرطة أو اإلدارة           

 .الحكومية 

  الجماعات المنشقة الجماعات المنشقة   ••

••  DDiisssseennttiinngg  GGrroouuppss  

وهي الجماعات التي انشقت علـى األنظمـة الشـيوعية          
خصوصاً واالشتراكية والديكتاتورية بوجـه عـام ، والتـي          

 اإلنسانية والدعوة للحريـة وإلغـاء       تطالب بمراعاة الحقوق  



 ١٧٧

القيود ، وأغلبهم من المثقفين كالكتـاب والفنـانين والعلمـاء      
 .والرياضيين 

  الجماعات المنظمة الجماعات المنظمة   ••

••  OOeeggaanniizzeedd  GGrroouuppss  

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

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

 .سياسياً شامالً وال تسعى للوصول للحكم 

  الجماعية الجماعية   ••

••  CCoolllleeccttiivviissmm  

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

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



 ١٧٨

  الجماعية الديمقراطية الجماعية الديمقراطية   ••

••  DDeemmooccrraattiicc  CCoolllleeccttiivviissmm  

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

 .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          
والبوندستاج في ألمانيا والكنيست اإلسرائيلي ومجلس العموم       

 .البريطاني 

  الجمعية العامة لألمم المتحدة الجمعية العامة لألمم المتحدة   ••

••  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  



 ١٧٩

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

ير عادية للنظر في بعض الموضوعات في حالـة طلـب           غ
مجموعة من األعضاء ذلك ، أو في حالة فشل مجلس األمن           
في االتفاق على قرار في موضوع يمـس األمـن والسـالم            

 .العالمي ، مقرها في نيويورك 

  جمعية المستهلكين جمعية المستهلكين   ••

••  CCoonnssuummeerrss  AAssssoocciiaattiioonn  

جمعيات المستهلكين عمل تعاوني ، وتؤلف عـادة مـن          
عضاء النقابات والجمعيات المختلفة لتيسير حصول أعضائها       أ

على السلع بأسعار مخفضة ، وتهدف أيضاً إلى الدفاع عـن           
 .حقوق المستهلكين 

  جمهرة جمهرة   ••



 ١٨٠

••  MMaassss   حشدحشد/ /  أنظر  أنظر   
وهي مجموعة كبيرة من الناس مـن مختلـف الطبقـات           
االجتماعية يتجمهرون في مكان ما ، ويختلف أفراد الجمهرة         

هنتهم وثقافتهم وثرواتهم ، وقـد ال تجتمـع         في مراكزهم وم  
 كجمهور العاطلين Unassembled Massesالجماهير 

الـخ ، وقـد تجتمـع الجمـاهير         ... أو األجانب أو الطلبة     
Assembled Masses  كجمهور المشاهدين وجمهـور 

 .المسافرين 

  الجمهور المنظم الجمهور المنظم   ••

••  OOrrggaanniizzaattiioonn  PPuubblliicc  

جتماعي والرسـمي  وهو يتكون من الفئات ذات التنظيم اال  
والذي يمكن قياسه كالكنائس والمساجد والهيئات والنقابـات        
والجماعات المنظمة ، والذي يمكن التـأثير عليـه بسـهولة           
وتكوين اتجاهات مؤيدة بدال من الجمهور غيـر المـنظم ذو           

-Unاالتجاهات غيـر المتعاونـة والنضـالية المتطرفـة          

Cooperative Militant & Extremist.  
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  ندر والتنمية ندر والتنمية الجالج  ••

••  GGeennddeerr  &&  DDeevveellooppmmeenntt  
هو شعار لمؤتمرات االهتمام بالمرأة في أنحاء العالم فـي          
الفترة الماضية من خالل عصر العولمـة ، ويهـدف إلـى            
االهتمام البالغ بتنمية المرأة ومشاركتها فـي عجلـة التقـدم           
والنمو والرخاء العالمي من خالل تدريبها وصقلها لتحقيـق         

يقية مع الرجل في كافة المجاالت مما يزيد من         المساواة الحق 
 .معدل الرفاهية في العالم 

  جنون العظمة جنون العظمة   ••

••  MMeeggaalloommaanniiaa  

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

 .حولهم

  جهاز الدولة جهاز الدولة   ••



 ١٨٢

••  SSttaattee  MMaacchhiinneerryy  
وهي آلة الدولة والتي تحقق أهدافها ، وهي أجهزة متعددة          
مثل الجيش والبـوليس والبيروقراطيـة ورجـال القـانون          

 .والسلطات المختلفة 

  الجودة الجودة   ••

••  QQuuaalliittyy  

الجودة هي وضع السلع والخدمات عند أعلـى مسـتوى          
 وهي Quality Categoryممكن ، فيقال درجة الجودة 

 عليها جودة السـلعة طبقـاً للمواصـفات         الدرجة التي تكون  
القياسية التي توضع لهذ السلعة ، وهناك مسـتويات الجـودة      

Quality Standard  وهي المعايير التي توضع لجـودة 
 .السلع المختلفة والتي يلتزم المنتجون بمراعاتها 

  الجيتو الجيتو   ••

••  GGhheettttoo  

هو حارة اليهود في كل مدينة أوربية ، فلقـد اسـتوطن            
 حدود كل مدينة ولكن ضمن حي خاص بهم بعد          اليهود داخل 



 ١٨٣

أن كانوا يستوطنون خارج المدن ، وال يسمح بالسـكن فيـه            
لغير اليهود ويضمن لهم العزلة واالنغالق ولو فـي داخـل           

 .المدن 
 
 
 



 ١٨٤
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  حرف الحاءحرف الحاء

  حالة طواريء حالة طواريء   ••

••  SSttaattee  ooff  EEmmeerrggeennccyy  

 هي حالة قلق شديد أو اضطرابات غير متوقعة في دولـة          
ما مما يجعل الدولة تقوم بإعالن حالة الطواريء لحفظ األمن          

أنظـر األحكـام    . أو فرض األحكام العسكرية بصفة مؤقتة       
 العرفية 

  الحتمية الحتمية   ••

••  DDeetteerrmmiinniissmm  

 Possibilismالحتمية هي مصطلح مرتبط باإلمكانيـة     
أي أن يحدد مدى سيطرة البيئة الطبيعية على النشاط البشري          

من سيطرة هذه البيئة، فالبيئة الطبيعية      ومدي تحرر اإلنسان    
التقدم في الحقيقة نمطاً واحداً الستغاللها وهذا هـو الحـتم ،    
وإنما تقدم إمكانيات معروضة الستغالل اإلنسان واإلنسـان        

 . مخير بعد ذلك في استغاللها من عدمه
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  الحتمية المفرطة الحتمية المفرطة   ••

••  OOvveerrddeetteerrmmiinnaattiioonn  

تمـاعي سياسـي    اجالحتمية المفرطة أو المؤكدة مصطلح      
يعني أن الكثير يجري هناك ، بمعنـى أن القـوى           اقتصادي  

الفاعلة في التاريخ ال تعمل بمفردها ، إذ قد يؤدي عدد كبير            
من القوى االجتماعية إلى انتاج حدث واحـد ، والمصـطلح           

 .يعني تضافر القوى أو تشابكها لتؤدي إلى أثر محدد 

  الحداثة الحداثة   ••

••  MMooddeerrnniissmm  
صف ظواهر عديدة في عصـور  وهو مصطلح استخدم لو  

مختلفة ، وهو اتجاه عام في الغـرب شـمل معظـم اآلداب             
والفنون ، فالحداثة حركة تعمل على حماية عنصر الجمـال          
الشكلي ضد التهديد الذي توجهه العناصر المذهبية الفكريـة         

 .واالجتماعية والسياسية

  الحد الجديد الحد الجديد   ••



 ١٨٧

••  NNeeww  FFrroonnttiieerr  

اكية مصطلح من ضـمن مصـطلحات وصـف االشـتر         
األفريقية ، ومعها مصطلحات أخري مثل الحريـة الجديـدة          

 والنظام العـادل  New Dealوالحد الجديد والنظام الجديد 
Fair & Deal    نادى بها هاريس وفـورد ممثـل كتائـب 

 .السالم الخاصة بأفريقيا

  الحدود الحدود   ••

••  BBoouunnddaarriieess  
وهي الضوابط والمحددات االجتماعية والسياسية لمختلف      

 االجتماعية ، وتوضيح الحقـوق والواجبـات        جوانب الحياة 
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  



 ١٨٨

ام عسكري بين قـوتين أو      وهي حالة قيام صراع أو صد     
دولتين أو جماعتين باستخدام أي نوع من أنـواع األسـلحة           
سواء أكانت تقليدية أم متطورة أو نووية ، وهنـاك عبـارة            
شهيرة تقول عن العالقة الكالسيكية بين الغايـات السياسـية          

 War Is The Continuation: والوسائل العسكرية 

Of Politics By Other Meansن القـوة   ، أي أ
تستخدم بصورة عقالنية كوسيلة محـدودة لتحقيـق أهـداف          
السياسة الخارجية للدولة ، وهناك عبارة شهيرة فـي جميـع           
الحروب التي تمت في العالم بأن هذه الحرب ستكون خاتمـة           

 وال A War To End All Warsلجميـع الحـروب   
يحدث ذلك أبداً ألن أى حروب تخلف من ورائهـا حـروب            

اك حروباً تدعي أنها من أجل الديمقراطيـة أو         أخرى ، وهن  
 A War For Democracyللدفاع عن الديمقراطيـة  

وهي حجة أو قناع أيدلوجي للقيام بـالحرب يخفـي حقيقـة            
 .أسباب الحرب 

  الحرب الخاطفة الحرب الخاطفة   ••

••  BBlliittzzkkrriieegg  WWaarr  



 ١٨٩

مصطلح يطلق على الحروب التي تحسم      الحرب الخاطفة   
حاربة أو نتيجة المفاجأة    بسرعة نتيجة عدم تكافؤ القوات المت     

بانتزاع النصر بعد التدمير الشامل ، ويطلق عليهـا حـرب           
النصر الساحق أو الصاعق ، وغيرها من األلفاظ التي تـدل           

 .على سرعة الحسم في المعارك

  الحرب النفسية الحرب النفسية   ••

••  PPssyycchhoollooggiiccaall  WWaarrffaarree /  / SSiiccoollooggiiccaall  

WWaarrffaarree  
 (يقصــد بهــا اســتخدام الدعايــة والوســائل النفســية 

األخرى للتأثير في معنويات العدو واتجاهاتـه       ) السيكولوجية
لخلق اإلنشقاق والتذمر بين صفوفه ، والحرب النفسية هـي          
كل محاولة من جانب الخصم للقضاء على التماسك القـومي          
والثقة في القيادة السياسية للطرف اآلخر ، فالحرب النفسـية          

ي وتتجـه   تتجه للخصم وهي أداة من أدوات التعامل الـدول        
 .لتحطيم الثقة والتماسك القومي

  الحرس الخاص الحرس الخاص   ••
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••  BBooddyy  GGuuaarrdd  

الحرس الخاص هم رجال أشداء مسلحون  لهـم القـدرة           
على الحماية الكاملة لمن يحرسونهم ، وهو أسـلوب تتبعـه           
كبار الشخصيات المالية وأصحاب الشركات الكبرى وبعض       

 فن  الفنانين والفنانات باتخاذ حرس خاص لحمايتهن ، ويضم       
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           

 .مهامهم في حماية من يدفع اإلتاوة 

  حركات انفصالية حركات انفصالية   ••

••  SSeeppaarraattiisstt  MMoovveemmeennttss  

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

 .، وقد تلجأ الحركات في نضالها للعنف واإلرهاب 

  حركات تحرير الحيوان حركات تحرير الحيوان   ••



 ١٩١

••  AAnniimmaall  LLiibbeerraattiioonn  MMoovveemmeennttss  

فاع عـن حقوقـه ورعايتـه       حركات تحرير الحيوان والد   
هي حركات بيئية واجتماعية    وانقاذه من استغالل البشرية له      

تنادي بحماية الحيوانات من التجـارب العلميـة وكـل مـا            
تتعرض له من أخطار ، وتعمل على إطالق سراح حيوانات          

 .التجارب والحفاظ على حقوق الحيوان 

أنظر الحركـة العقالنيـة     أنظر الحركـة العقالنيـة     / / حركة االستنارة   حركة االستنارة     ••
RRaattiioonnaalliissmm    

  حركة اإلصالح حركة اإلصالح   ••

••  RReeffoorrmmaattiioonn  
وهي حركة تاريخية ظهرت فـي الفتـرة بـين عـامي            

 م ، وظهرت في إصالحات لوثر وكـالفن ،          ١٦٠٠ـ١٤٠٠
 ، وتسمى في    وكان اإلصالح بداية لظهور الثورة البرجوازية     

أغلب الكتب حركة اإلصالح الديني ، وساعدت هذه الحركة         
  .على نمو المشاعر القومية

  لتشارتية لتشارتية الحركة االحركة ا  ••



 ١٩٢

••  CChhaarrttiisstt  MMoovveemmeenntt  

وهي حركة سياسية بريطانية ظهرت مع حركة اإلصالح        
البرلماني في النصف األول من القرن التاسع عشر ودعـت          
 .إلى تفحص التقاليد واألساطير السياسيةالتي فقدت مصداقيتها

  الحركة الجديدة نحو االعتدال الحركة الجديدة نحو االعتدال   ••

••  NNeeww  TTeemmppoorriisstt  

ـ       دة تـدعو لعـودة     وهي حركة جديدة في الواليات المتح
النزعة األخالقية ووصفها ديفيد واجنر أحد علمـاء الـنفس          
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  

حدث على نطاق واسع من قبـل       وهي أي سلوك تلقائي ي    
عدد كبير من األفراد نحو هدف مشترك بـدون تخطـيط أو            



 ١٩٣

تنسيق ، كـالهجرات الجماهيريـة واالضـطرابات الدينيـة          
 .والسياسية التي تحظى بتأييد تلقائي من الجماهير 

  حركة الجنسيات حركة الجنسيات   ••

••  NNaattiioonnaalliittyy  MMoovveemmeennttss  

هي الحركات القومية التي قامت أصالً في أوربا خـالل          
لقرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتكوين الدولـة وفـرض          ا

اتجاهات األمة على الدولـة ، وتحولـت لتفـرض الدولـة            
اتجاهاتها التوسعية علـى األمـة وهـي مرحلـة القوميـة            

Nationalism        والتحول قضي تماما على مبدأ الجنسية ، 
Principle Of Nationality في العالم  . 

  الحركة العمالية الحركة العمالية   ••

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

 Militancyالديمقراطية وال تعترف باألساليب النضـالية       
 .التي تتبعها الحركات الشيوعية 



 ١٩٤

  ) ) تضامنتضامن( ( الحركة النقابية المستقلة الحركة النقابية المستقلة   ••

••  SSoolliiddaarriittyy  

المستقلة في بولندا   ) تضامن  ( م  وهي حركة المعروفة باس   
والتي حققت انتصارات كبيرة على الحزب الشيوعي البولندي        
ودخلت الحزب الشيوعي بعد ذلك بمطالب لتحقيق ديمقراطية        

   .Intra-Party Democracyأكبر داخله 

  حركة النهضة حركة النهضة   ••

••  RReennaaiissssaannccee  
وهي حركة تاريخية ظهرت فـي الفتـرة بـين عـامي            

هرت أساساً في إيطاليا ، وانطـوت   م ، وازد ١٦٠٠ـ١٤٠٠
على إعادة الزيف الفكري الذي تضمنته الكتابـات والتعـاليم        
والنماذج الكالسيكية ، وبالتـالي رفـض أفكـار وسـلطات           

 .العصور الوسطى مثل السلطة المطلقة للبابا 

  الحريات المدنية الحريات المدنية   ••

••  CCiivviill  LLiibbeerrttiieess  



 ١٩٥

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

 .وغير ذلك من الحريات ... واإلضراب 

  الحرية الحرية   ••

••  LLiibbeerrttyy  
والحرية هي إتاحة الفرصة لجميع اآلراء للتعبيـر عـن          
نفسها ، ولها عدة مجاالت منهـا حريـة التعبيـر وحريـة             
الممارسة السياسية وحرية الرأي وتشكيل األحزاب والحرية       

صادية والسياسية وحرية المعتقدات ، وغيرها ، ولكـن         االقت
المفهوم السائد للحرية أن تفعل ما تشاء بشرط أال تضر حرية           

 .اآلخرين

  حرية أعالي البحار حرية أعالي البحار   ••

••  FFrreeeeddoomm  OOff  TThhee  HHiigghh  SSeeaass  

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

وعها لسيادة دولة معينة وتأكيد حق جميع الدول الساحلية         خض



 ١٩٦

منها وغير الساحلية في استعمالها بواسطة سـفنها للمالحـة          
الدولية والمواصالت واستغالل ما بها من ثروات حية وغير         
حية، وهذه الحرية تشمل حرية المالحة وحرية الصيد وحرية         

وق أعـالي   مد األسالك واألنابيب البحرية وحرية الطيران ف      
  . 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          
وبحرية عبر كافة وسائل اإلعالم ، ويشمل هذا الحق حريـة           

غـض  البحث عن المعلومات واألفكار من أي نوع ونقلهـا ب         
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 

  الحرية ذات الهدف الحرية ذات الهدف   ••

••  FFrreeeeddoomm  WWiitthh  LLeeaaddeerrsshhiipp  



 ١٩٧

مصطلح أعلنه ماوتسي تونج الـزعيم الصـيني لمفهـوم          
حريات كنقيض للفوضي ، مؤكداً أنها اإلطـار الدسـتوري          ال

 .لديكتاتورية الشعب وحدودها كضمان للحريات 

  حرية الصحافة حرية الصحافة   ••

••  PPrreessss  FFrreeeeddoomm  

هي حرية الصحف والصحفيين بالجهر باألراء واألفكار ،        
وال يحرم شحص من التعبير عن مكنون رأيه ، والصـحافة           

ظـام ، والرقابـة     حرة في نشر األراء في إطار القانون والن       
محظورة على الصحف إال إذا كان ذلك في األمور الطارئـة           

 .لوقاية النظام االجتماعي 

  حرية الصيد حرية الصيد   ••

••  FFrreeeeddoomm  OOff  FFiisshhiinngg  

وهي حرية لكل الدول في الصيد في أعالي البحار طبقـاً           
م بشـأن أعـالي     ١٩٥٨لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعـام        

لتي ال تقع ضمن المياه     البحار ، وأعالي البحار أي المناطق ا      
 .األقليمية ألية دولة 



 ١٩٨

  حرية الطيران فوق أعالي البحارحرية 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          

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

  حرية المالحة في البحار حرية المالحة في البحار   ••

••  FFrreeeeddoomm  OOff  NNaavviiggaattiioonn    / / MMaarree  

LLiibbeerruumm  

هي سياسة عالمية طبقا للقانون الـدولي للبحـار بحريـة     
المالحة لجميع الدول عبر المياه الدولية ، وخصوصـاً لـو           

ية للـدول المختلفـة ،      كانت هذه المالحة خارج المياه اإلقليم     
وهو حق تاريخي للدول منذ قيام هولندا بتأمين هذا الحق عام           

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



 ١٩٩

  الحزب الحزب   ••

••  PPaarrttyy  

كان قديما يعني الفرقة ، أي رأي مخالف للتقاليد السياسية          
ف أو المعارضة أو قسم من المجتمـع ينفصـل          ، أي االختال  

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            

 والمشاركة بين الطبقات الحاكمة والطبقات      الممارسة السياسية 
 .المحكومة 

  حزب العمال حزب العمال   ••

••  LLaabboouurr  PPaarrttyy  

وكـل الـدول    وهو أحد األحزاب الرئيسية في بريطانيـا        
ويتبادل السلطة مع األحزاب األخرى ضمن مبـدأ        الليبرالية  

تداول السلطة ، ويدعو للتحول العقالني واالنتقال بالطبقـات         
واتصـف الحـزب بالمرونـة      جميعها إلـى االشـتراكية ،       



 ٢٠٠

Faexibility والتســـامح Tolerance واســـتعادة
 . Resilienceالحيوية

  الحزب الواحد الحزب الواحد   ••

••  SSiinnggllee  ــPPaarrttyy  

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

 .السياسية حين وجود الحزب الواحد 

  حساب حساب   ••

••  AAccccoouunntt  

الحساب هو بيان عن عمليات مالية مدينة أو دائنة مدونة          
بالسجالت الحسابية الماليـة ، فـي الشـركات والبنـوك ،            
والحساب هو حركة اإليداع والصرف لعميل معين ، ورقـم          

 هو رقم معـين يعطـى   Account Numberالحساب 
شخص أو شـركة    ( للحساب المفتوح من جانب عميل معين       



 ٢٠١

، وفقاً لنظام ترقيم معين للحسـابات       ) ة الخ   أو جمعية تعاوني  
 .في المصارف والبنوك 

  الحشد الحشد   ••

••  CCrroowwdd  

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

 .توقعة للمؤثرات الجماعية يستجيب األفراد فيه بطرق غير م

  حصار بحري حصار بحري   ••

••  NNaavveell  BBlloocckkaaddee  
وهو منع وصول المؤن  والذخائر إلى مواني األعداء عن          
طريق البحر في وقت الحـرب بواسـطة القـوة البحريـة            
المسلحة،وهناك حصار بحري يطبق وقت السلم فـي حالـة          
األزمات أو الترهيب أو الردع،وقد يكون الحصـار بقـرار          

 األمن فيأخذ الشرعية الدولية،وقد يكون عمل       دولي من مجلس  
 .فردي من دولة ضد أخري



 ٢٠٢

  الحصافة الحصافة   ••

••  RReeaassoonn  AAbblleenneessss  

هي صواب التفكير ، أي القـدرة علـى فهـم اآلخـرين             
 .والتحرك بنجاح داخل وسط اجتماعي يتزايد تعقداً باضطراد

  الحضارة الحضارة   ••

••  CCiivviilliizzaattiioonn  
ر أو التقـدم والتحـول اإلنسـاني        ــيعني عملية التحض  

بشكل عام من مستوى إلى مستوى أكثر تعقيداً وتطوراً مـن           
، فالحضارة ترمـز    حيث التقنية المستخدمة أو الثقافة السائدة       

إلى المظاهر الثقافية واالقتصادية والسياسية في حقبة معينـة         
للداللة على روح الشعب على المستوى القومي والـوطنى ،          

تعنى كـل مقومـات     فالحضارة أكثر اتساعاً من الثقافة ألنها       
 وقد يعني المصطلح حضـارة شـعب بعينـه أو           ...الحياة  

 .حضارة منطقة بذاتها 

  حفظ السالم حفظ السالم   ••



 ٢٠٣

••  PPeeaaccee  KKeeeeppiinngg  

ويقصد به عمليات األمم المتحدة في الميدان التي يتم مـن          
خاللها نشر أفراد عسكريين أو شرطة مدنيين تابعين لألمـم          

ـ         ع تجـدد   المتحدة بهدف حفظ السالم وتوسيع إمكانـات من
 .النزاع

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

••  CCooppyyrriigghhtt  

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

 .ستوى الدولي اتفاقية الجات هذه الحقوق على الم

  حق التصويت حق التصويت   ••

••  RRiigghhtt  TToo  VVoottee  

هو أبسط أشكال الممارسـة السياسـية للشـعب ، وأول           
الحقوق السياسية للمواطن في العصر الحديث ، وتعني مـنح          

 .حق أبداء الرأي في القضايا  المختلفة للجميع دون تمييز



 ٢٠٤

  الحقد واليأس السياسي الحقد واليأس السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  EEnnvvyy  AAnndd  DDeessppaaiirr  

لسياسية للجماعات المتطرفة أياً كانت ،      هما من الظواهر ا   
وتنصب على الفرد والمجتمع وأصحاب الثروات والمنجزات       
الجماعية ، وتصل لحد التخريب والغوغاء وتفقد مصـداقيتها         

 .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           
اإلنسان من أي استعباد يقع عليه وأنه ليس ألحد حق التحكم           

 ،وهو حق Pet Of Sandorفي اآلخرين والسيادة عليهم 
لكل فرد ومشروط بعدم اإلضرار بـاآلخرين فـي ضـوء           

 .القوانين واألعراف الخاصة بكل مجتمع 

  حق العبور حق العبور   ••



 ٢٠٥

••  TTrraanniisstt  
هو حق كفله القانون الدولي لألفراد عبر الدول سواء بريا          
أو بحريا أو جويا ، أما قانون البحار الدولي فقد كفـل هـذا              
الحق للدول المغلقة أو الدول الداخلية التي ليس لها منفذ على           
البحار ، فمنحها القانون حق العبور في أقاليم الـدول التـي            

تبادل ، وتوقيع اتفاقيات    تفصل بينها وبين البحر على أساس ال      
 .مشتركة تكفل هذا الحق 

  الحق في الخصوصية الحق في الخصوصية   ••

••  RRiigghhtt  TToo  PPrriivvaaccyy  
من أهم الحقوق إلنسان القرن العشرين وهو الحق في أن          
يكون لكل فرد الحق في حياته الخاصة المحاطـة بالسـرية           
وعدم التدخل في هذه الحياة واقتحامها طالما ال تتعدى علـى           

 . ام وال تمس حرية اآلخرين القانون والنظام الع

  حقوق أفضلية حقوق أفضلية   ••

••  PPrreeffeerreennttiiaall  RRiigghhttss  



 ٢٠٦

هي عملية منح الدول الشاطئية بعـض الحقـوق لتـأمين           
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     ••
  عالن العالمي لحقوق اإلنسانعالن العالمي لحقوق اإلنساناإلاإل

  حقوق الترخيص حقوق الترخيص   ••

••  LLiicceennssiinngg  RRiigghhtt  

وهي الحقوق التي تمنحها شركة رأسمالية كبيرة لشـركة         
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  



 ٢٠٧

الحقوق الخالصة هي حقـوق الـدول الشـاطئية غيـر           
المشروطة في استغالل أو استثمار الثـروات الكامنـة فـي           
مناطق البحار الواقعة في مياهها اإلقليمية ، وال يحق لدولـة           
أخرى أن تنازعها أو تسلب منها ذلك ، كمـا يحـق للدولـة          

المنظمة للصـيد فـي تلـك       الشاطئية أن تصدر التشريعات     
المناطق ، فلها الحقوق الكاملة والخالصة في االستغالل لتلك         

 .المناطق 

  حقوق السحب الخاصة حقوق السحب الخاصة   ••

••  SSppeecciiaall  DDrraawwiinngg  RRiigghhttss  

م ١٩٧٠نظام حديث وضعه صندوق النقد الـدولي سـنة          
لزيادة السيولة الدولية ، ويبدو في شكل اعتماد تلقائي يتيحـه           

األعضاء حسب حصـتهم فـي      صندوق النقد ، ويوزع على      
الصندوق ، وبموجبه تحصل الدولة علـى عمـالت أجنبيـة       
مقابل حقوق سحب خاصة للدول األعضاء ، ويسـمى هـذا           

 .النظام بالذهب الورقي 

  حقوق سيادة حقوق سيادة   ••



 ٢٠٨

••  SSoovveerreeiiggnn  RRiigghhttss  

هي حقوق تفرضها سيادة الدولة على مياههـا األقليميـة          
ألراضـي  وعلى سائر أرضها ، بحيث تخضع تلك المياه وا        

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 : وق الحق
 Proper Healthالمناسب والعناية الصـحية الكاملـة   

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

  ) ) التخصيصيةالتخصيصية((الحقيقة الخاصة الحقيقة الخاصة   ••

••  PPaarrttiiccuullaarr  FFaacctt  



 ٢٠٩

وهي مصطلح يقصد به إلصاق صفة معينة ثابتـة علـى           
خص معين في وقت معين ، من واقع وظيفته أو مهنته أو            ش

 .سلوكه وتصرفاته السياسية واالجتماعية

  الحكم البرلماني الحكم البرلماني   ••

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

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

  الحكم الذاتي الحكم الذاتي   ••

••  HHoommee  RRuullee  

هو إعطاء قوات االحـتالل للسـكان المحتلـين بعـض           
الحريات السياسية في أن يحكموا ذاتهم بأنفسهم مـن خـالل           
مجالس منتخبة تحكم الشعب محلياً وليس لها الحق في الدفاع          

 .ارجية ، بل تتركز سلطاتها محليا واجتماعياً والخ



 ٢١٠

  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         
الكونفدرالي مثل الكومنولث البريطاني ، وهي جمهوريـات        

 .لسلطات ماعدا الدفاع والخارجية عادة تتمتع بجميع ا

  الحكم الذاتي المحلى الحكم الذاتي المحلى   ••

••  LLooccaall  SSeellff  GGoovveerrnnmmeenntt أنظر سياسـة  أنظر سياسـة   ( (
))محليةمحلية   

وهي نظام سياسي وقانوني يقضي بإعطاء بعض السلطات        
المركزية للوحدات المحلية ، والحكم الذاتي يعني إعطاء كل         

ي السلطات لإلدارة المحلية ماعدا سلطات الدفاع واألمن القوم       
 .والعالقات الخارجية فتبقى في يد السلطة المركزية 

  حكم الشعب حكم الشعب   ••



 ٢١١

••  RRuullee  BByy  TThhee  PPeeooppllee  
حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسـه هـو أهـم تعريفـات            
الديمقراطية في الفقه السياسي والنمـوذج األكثـر انتشـاراً          

 .لمفهوم الديمقراطية 

  الحكومات الفرعية الحكومات الفرعية   ••

••  SSuubbggoovveerrnnmmeennttss  

ي إطار الدول الفيدراليـة ،      وهي الحكومات التي تدخل ف    
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 Watchers وتعمل على
مهور هـذه   لجPublic Interstsرعاية المصالح العامة 

 .المنطقة الفرعية 

  حكومات مقارنة حكومات مقارنة   ••

••  CCoommppaarraattiivvee  GGoovveerrnnmmeenntt  



 ٢١٢

وهو اتجاه في السياسة واالجتماع يعني بدراسة الحكومـة         
على أساس مقارن ، بحيث ترتكز الدراسة علـى الخبـرات           
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  

حكومة األغلبية هي الحكومة التي تفوز بأغلبيـة مقاعـد          
 األقل من عدد النواب المنتخبين       على ١% + ٥٠( البرلمان  

في انتخابات حرة ، فمثالً شكل حزب العمل البريطاني أول          ) 
حكومة أغلبية بعد الحرب العالمية الثانية لحصوله على هـذه          

 .النسبة بعد الحرب



 ٢١٣

  الحكومة الحزبية الحكومة الحزبية   ••

••  PPaarrttyy  GGoovvtt  

وهي حكومة يشكلها حزب معـين حـاز علـى أغلبيـة            
مان ، وتسـعى لتنفيـذ برنـامج       الناخبين وأغلبية مقاعد البرل   

 .الحزب السياسي واالقتصادى واالجتماعي 

ــة   •• ــة الديني ــة الحكوم ــة الديني ــة / / الحكوم ــر ثيوقراطي ــة أنظ ــر ثيوقراطي أنظ
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          

 حتى شئون السجون والمعتقالت ، ويعني       تتدخل في كل شيء   
تنامي الدولة العقابية أو دولة العقوبات في الفكـر السياسـي           

 .المعاصر 

  الحكومة كلها الحكومة كلها   ••



 ٢١٤

••  WWhhoollee  GGoovveerrnnmmeenntt  

هو أعلى مستوى يمكن أن يؤثر على صنع القرار والذي          
 Decidedيمكن أن نقول فيه أن كذا وكذا قد قرر شيئاً ما 

Any Thing” So-and-so“  It Is Possible 

To say    ويصدر عنه أقوى القـرارات التـي تسـمى ،  
 Government Decisionsالقرارات الحكومية 

  حلبة السياسة حلبة السياسة   ••

••  AArreennaa  OOff    PPoolliittiiccss  
هي إطار القواعد العامة للعمل السياسـي واالجتمـاعي         
واالقتصادي داخل الدولة والتي حددتها السلطة العامة ، ومن         

سات واألفراد يكـون قـد تجـاوز        يعمل خارجها من المؤس   
الحدود ويعمل خارج هذا اإلطار ويستحق توقيع الجزاء عليه         

. 

  حل سياسي حل سياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  SSoolluuttiioonn  



 ٢١٥

هو القضاء على المشاكل قبل تفجرها في صورة نزاع أو          
صراع دون استخدام القوة فعليا ، عن طريـق المفاوضـات           

 . تنازعةواالتفاقات والحلول الوسط التي ترضي األطراف الم

  الحمائية الحمائية   ••

••  PPrrootteeccttiioonniissmm  

هي نزعة اقتصادية وطنية تتنـامي فـي        سياسة الحمائية   
البلدان النامية ، وتعني حماية اإلنتاج الوطني من المنافسـة          
غير المتكافئة للمنتج األجنبي الرخيص ، وذلك بفرض رسوم         
جمركية عالية على السلع المستوردة مـن الخـارج ، وقـد            

ات من تطبيق الحمائيـة علـى المنتجـات         قلصت اتفاقية الج  
 .الوطنية في ظل السوق االقتصادية العالمية الجديدة 

  حوافز اقتصادية حوافز اقتصادية   ••

••  EEccoonnoommiicc  IInncceennttiivveess  

الحوافز االقتصادية من أهم السياسات االقتصادية والمالية       
التي تتبعها بعض الدول ، والتي من شأنها تشـجيع النشـاط            

وض الصناعية واإلعفاء من    االقتصادي ، كتخفيض فوائد القر    



 ٢١٦

الضرائب أو تخفيضها ومنح إعانات لتشجيع الصـادرات ،         
وتخفيض أسعار األراضي والكهرباء والميـاه ومسـتلزمات        

 .الخ ...االنتاج 

  حيادية علمية حيادية علمية   ••

••  SScciieennttiiffiicc  NNeeuuttrraalliittyy  

وهي وقوف المحلل أو الباحث السياسـي بـين األفكـار           
لتحيز ألي منهـا ، ألن     والنماذج العلمية موقف الحياد وليس ا     

 .جميع النماذج تحتوي على مضامين للقكر والعمل السياسي 

  حيوان عقلي أو رشيد حيوان عقلي أو رشيد   ••

••  RRaattiioonnaall  AAnniimmaall  
مقولة أن اإلنسان حيوان عقلي أو رشيد انتشرت بين رواد      
الحركة القلية خالل القرن الثامن والتاسع عشر ، ورغم ذلك          

 Irrationalعقلية  ، فإن العلماء اكتشفوا أن الجوانب غير ال       
 .تظهر بوضوح في األحداث السياسية 



 ٢١٧

  
  

     



 ٢١٨

  حرف الخاءحرف الخاء

  خدمة النظام  خدمة النظام    ••

••  SSeerrvviicciinngg  TThhee  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          

جتمعات الكبيرة والمركبـة مثـل المجتمـع األمريكـي          الم
اليستطيع القادة االتصال بالنـاس بـدون اسـتخدام وسـائل       
اإلعالم،فوسائل اإلعالم تعتبر حيوية في نشر المعلومات من        
الحكومة إلى كل المواطنين، ويستخدم القادة وسائل اإلعـالم         
في مخاطبة الحكومات والشـعوب األخـرى وفـي شـرح           

المختلفة ، وتتم عملية خدمة النظام السياسي عبـر         السياسات  
تسـهيل  : 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 Systemكـذلك  ،و



 ٢١٩

 Integration Ofدمج السكان الجدد في المجتمع عملية 

New Residents Into A Community. 

  الخصخصة الخصخصة   ••

••  MMaarrcchhaannooiissaattiioonn /  / PPrriivvaattiizzaattiioonn  

الخصخصة أو التخصصية مصطلحات اقتصـادية وهـي    
تعني ترويج المنتجات والمشروعات والممتلكات العامة للبيع       

ع وشـركات ومـدارس   أو لإلدارة بواسطة األفراد من مصان     
وإسكان وصحة ، وكل ذلك يؤدي لتقلص دور الدولـة فـي            
العالم المعاصر ، وحتى السجون في البالد الغربية تعـرض          
للخصخصة ، وسياسة الخصخصة تتواكب مع عصر العولمة        
وتحول النظم السياسية إلى إضطالع األفراد بأكبر األعبـاء         

 . وقيام الدولة بدورها السياسي واألمنى فقط 

  ) ) الحرمة الشخصية الحرمة الشخصية ( ( الخصوصية الخصوصية   ••

••  PPrriivvaaccyy  RRiigghhttss  



 ٢٢٠

وهي حقوق مكتسبة وتعني حق الفرد في االحتفاظ بجانب         
اره وانفعاالته وأنشطته فـي مجـال       ــياته وأفك ــمن ح 

الحرمات الشخصية لنفسه أو لمن يختارهم من أعضاء أسرته         
 .وأصدقائه ويتجه إلى عدم انتهاك الحرمات الشخصية 

   )  ) حركاتحركات((الخضر الخضر   ••

••  GGrreeeenn  MMoovveemmeennttss  

وهي الحركات السياسية واالجتماعية التي تنادي بالحفاظ       
على البيئة وصون الطبيعة من كل إساءة بشرية لها ، وكذلك           
محاربة استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجيـة والنوويـة        
لخطورتها على حياة اإلنسان والمحيط الحيوي الذي يعـيش         

 والتقاليد والسلكيات التي تسهم في      فيه ، ومحاربة كل العادات    
اإلضرار البيئي ، وهذه الحركات حصلت على دور سياسي         

 .فعال في معظم دول العالم 

  خطاب خطاب   ••

••  DDiissccoouurrssee  



 ٢٢١

هو التعبير عن األفكار بالكلمات ، أو محادثة بين طرفين          
أو أكثر ، أو معالجة مكتوبة لموضوع ما ، أو حوار أو كالم             

. 

  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          

لم خالياً  نووي جديد ومن الممكن تدمير المخزون فيصبح العا       
من السالح النووي،وهذا ماحدث من إنشاء الوكالـة الدوليـة        

 .للطاقة الذرية

  ) ) كوميونية كوميونية ( ( خطوط مشاعية خطوط مشاعية   ••

••  CCoommmmuunnaall  LLiinneess  

هــي السياســيات الخطــوط المشــاعية أو الكوميونيــة 
االقتصادية في دول العالم الثالث والتي ال تسير على أي من           



 ٢٢٢

امها السياسي غيـر    المباديء الرأسمالية أو االشتراكية، ونظ    
 .ليبرالي

  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          

 .اليعرف أحدهم لغة اآلخر ، كما في المواني بين إناس 

 



 ٢٢٣

  
  

     



 ٢٢٤

  حرف الدالحرف الدال

  دائرة المعارف دائرة المعارف   ••

••  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  

هي الموسوعات العمالقة الشـاملة التـي تقـدم أغلـب           
المعلومات التي يحتاجها اإلنسان في شتى مجاالت الحياة بأي         
لغة من اللغات، وأعظم دوائر المعارف المتاحة حالياً باللغـة          

نجليزيـــة هـــي دائـــرة المعـــارف البريطانيـــة اإل
Encyclopaedia Britannica (EB ). 

  دبلوماتيك دبلوماتيك   ••

••  DDiipplloommaattiicc  

مصطلح يقصد به علم الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية         
مثل األوامر والقرارات والمراسيم واالتفاقيات والمراسـالت       
السياسية والوثائق الشرعية ، فهو باختصار علـم الوثـائق          

سية التي هي مصدر أصيل من مصادر كتابة التاريخ         الدبلوما
. 



 ٢٢٥

  دبلوماسية دبلوماسية   ••

••  DDiipplloommaaccyy  
مصطلح يقصد به الشكل العام للعالقات بين الـدول فـي           
الظروف الطبيعية ، وكلما زادت قوة ومتانة العالقات بـين          
دولتين زاد حجم التمثيل الدبلوماسي بينهما ، كمـا توصـف           

لمختلفة التي تبذل في كافة     الدبلوماسية بأنها الجهود السياسية ا    
المجاالت من أجل نبذ الصراع وزيادة التعاون بين الدول في          

 .كافة المجاالت 

  الدبلوماسية الوقائية الدبلوماسية الوقائية   ••

••  PPrreevveennttiivvee  DDiipplloommaaccyy  

وهي تعني اإلجراءات أو الترتيبات التي يتعين اتخاذهـا         
لمنع نشوب النزاعات أصل اً، أو منع تصاعدها وتحولها إلى          

ة ، أو ووقف انتشارها إلى أطراف أخـرى         صراعات مسلح 
والعمل على حصرها في حدود أطرافها األصلية ، وتتطلـب          

تدابير لبناء الثقة ، وتقصي الحقائق      : هذه الدبلوماسية الوقائية    
، واإلنذار المبكر ، والنشر الوقائي للقوات ، وإنشاء منـاطق        



 ٢٢٦

منزوعة السالح ،  فهي التعنـي اسـتبعاد اسـتخدام األداة            
العسكرية تماماً ولكن يمكن اللجـوء لنشـر قـوات دوليـة            
ألغراض وقائية بالنسبة لألزمات الداخلية أو األزمات الدولية        

. 

  الدخل الدخل   ••

••  IInnccoommee  

الدخل هو العائد الدوري الذي يحصل عليه الفرد في نهاية          
ساعة ـ  يوم ـ أسبوع ـ شـهر ـ      (كل فترة زمنية محددة 

 األجـور والفوائـد   :، ومن مصادر الدخل ) فصل ـ سنة  
 .والربح والريع 

  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          

لسوق له ومدى تقبل    ، ومدى جدواه االقتصادية ومدى حاجة ا      



 ٢٢٧

المستهلكين لمنتجاته طبقاً لألسواق المتاحة ، فيجب أن تكون         
هذه الدراسات متكاملة للبدء في التنفيذ السليم للمشـروعات ،          

 Pre-Fasibilityوهنـاك دراسـة الجـدوى األوليـة     

Study        من أجل معرفة الحقائق الموضوعية عن المشروع 
جـدوى االقتصـادية    المراد إقامته بهدف توجيه دراسـات ال      

الخاصة به إلى أكثر الخيارات انسجاماً مع المصلحة الوطنية         
 .ومع البيئة ومع المجتمع الذي سيقام المشروع به 

  الدراسات الكبرى الدراسات الكبرى   ••

••  MMaaccrroo--SSttuuddiieess  
وهي الدراسات في االجتماع السياسي التي تتناول التغيير        

 ،  تأثير التحديث في النظم النيابيـة     : من خالل التركيز على     
وأهمية النظم السياسية المختلفة فيما يتعلق بتفسـير أنمـاط          

 .التنمية القومية 

  دراسات الوقت والحركة دراسات الوقت والحركة   ••

••  TTiimmee  &&  MMoottiioonn  SSttuuddiieess  



 ٢٢٨

وهو دراسة زيادة االنتاجية من خالل عنصـري الوقـت          
والحركة وهي الدراسات التي أسسها فريدريك تيلـور رائـد          

تاً إلى عوامل التعب    علم العمل األمريكي ، والتي لم تعر التفا       
والضــجر ، وســاعدت علــى تفتيــت مهــارات العمــال 

Deskilling .         وهي تعني دراسة المجتمع فـي فتـرتين
 .بينهما فاصل زمني يسمح بحدوث التغيير 

  الدروباك الدروباك   ••

••  DDrraawwbbaacckk  

الدروباك عو عملية استرداد الرسوم الجمركية التي سبق        
ليـاً وإنمـا    فرضها على واردات معينة ولكنها لم تستهلك مح       

ُأعيد تصديرها ، ويدفع هذا الرسم أيضاً على المـواد التـي            
تستورد ثم يتم تصنيعها وتحويلها لسـلع نهائيـة ألغـراض           
التصدير ويتم تصديرها بالفعل ، فتسترد الضرائب التي سبق         

 .دفعها 

  دستور دستور   ••

••  CCoonnssttiittuuttiioonn  



 ٢٢٩

الدستور هو القانون األساسي واألعلى لدولة مـا ، وقـد           
معاهدات تأسيس المنظمـات الدوليـة ونظامهـا        يطلق على   

دستور المنظمة ، ولكن الكلمة تحديداً هي       : األساسي ، فيقال    
كلمة تدل على نظام معين لجماعة سياسية ، والدستور عـادة           
مسطور ، وتعدل موادة في حدود ضيقة وبصـعوبة شـديدة           
وعلى عدة مراحل قانونيةوبأغلبية خاصة من نواب الشـعب         

الشعب في التعديالت ، وهناك دول لـيس لـديها          وباستفتاء  
والدسـتور يحـدد    .. دستور مكتوب مثل انجلترا وإسرائيل      

شكل النظام السياسي واالجتمـاعي واالقتصـادي للدولـة ،          
ويحدد الحقوق والواجبات ، والحريات األساسية والعالقة بين        

 ... السلطات في الدولة 

  دعامات النظام دعامات النظام   ••

••  SSuuppppoorrttss  
انب مدخالت النظام ،وهي قد تكون إيجابية       وتمثل أحد جو  

أو سلبية مثل تسديد الضرائب والمشـاركة فـي التصـويت           
واالمتثال للقوانين والقرارات ، أي هـي أي عمليـة دعـم            



 ٢٣٠

وطاعة وترسيخ للنظام من التكامل والسـلطة والتنظيمـات         
 .الموجودة به 

  الدعاية الدعاية   ••

••  PPrrooppaaggaannddaa  
ماهير لتأخذ اتجاهاً   وتعني التأثير على آراء ومعتقدات الج     

معيناً نحو نظام أو مذهب بصورة إيجابية أو سـلبية ، كمـا             
تحاول تهيئة نفسيات األفراد لقبول وجهات النظر التي تدعو         
لها وقد تلجأ في ذلك لتشويه الحقائق وتحريفهـا ، وتتعـدد            
صور الدعاية بتعدد أغراضـها ، فقـد تكـون سياسـية أو             

، وهنـاك الدعايـة السـوداء       اجتماعية أو ثقافية أو دينيـة       
Black Propaganda    وهي التي تقـوم علـى إخفـاء 

غرض الداعية وجعلها مقنعة أو مستترة أو سوداء ، والدعاية          
وهي التي تقومز بهـا دولـة   .Counter Propالمضادة 

 .لمقاومة دعاية دولة أخري 

  الدعاية الرسمية الدعاية الرسمية   ••

••  OOffffiicciiaall  PPrrooppaaggaannddaa  



 ٢٣١

ذي تسعي الدول من خالله     هي اإلعالم الرسمي للدولة وال    
إلى ترسيخ بعض المفاهيم في نفوس المواطنين والرد علـى          
الدعايات المضادة والتأكيد على الشرعية ، وتأكيد الذات في         

 ، Self-Fulfilling Assertionنفـوس المـواطنين   
 Politicalوالدعاية الرسمية عالباً ما تكون دعاية سياسية 

Prop. على التـأثير علـى آراء    وهي الدعاية التي تعمل 
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         

 التدخل الحكومي ، والحرية هنـا تشـمل         أي وجه من وجوه   
حرية التجارة الداخلية والخارجية وحريـة العمـل وحريـة          

 .التعاقد وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي

  الدنيوية الدنيوية   ••



 ٢٣٢

••  SSeeccuullaarriissmm  
مصطلح يقصد به عدم المبـاالة بالـدين أو االعتبـارات           

 .الدينية ، وهو مصطلح قريب من مصطلح العلمانية 

  نية المغلقةنية المغلقةالدوائر التليفزيوالدوائر التليفزيو  ••

••    CC..CC..TT..VV..  

هي أجهزة إليكترونية حديثة يمكن مراقبة األحداث عـن         
بعد ، وتتكون من كـاميرات مراقبـة دقيقـةتنقل األحـداث            
والمشاهد من المناطق المطلوب حمايتها ، وتتابع عن طريق         
شاشات في غرفة المراقبـة ، ويمكـن تزويـدها بـأبواب            

زرار عن بعد ، وهـذه      إليكترونية يتم التحكم فيها يواسطة األ     
الدوائر تستخدم في المراقبة والحمايـة األمنيـة والتجسـس          

 .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           



 ٢٣٣

كـل  : ه النظرية على أن     اإلعالم على المجتمع ، وتؤكد هذ     
األفراد لهم آراء ، وأن الخوف من العزلة يجعـل األفـراد            
اليعلنون عن آرائهم ، ويقوم كل فرد باستطالع رأي سـريع           
لمعرفة صدى رأيه عند اآلخرين ، ووسـائل اإلعـالم مـن            
المصادر الرئيسية لنشر المعلومات وعرض اآلراء ، وتميل        

 في عرض اآلراء ، ويدرك      وسائل اإلعالم لالحتكار والتحيز   
بعض األفراد والجماعات أنهم مختلفين عن رأي األغلبية مما         
يجعلهم يغيرون ظاهريا من آرائهم أو يؤثرون الصمت تجنبا         

 .للضغوط االجتماعية

  الدولة الدولة   ••

••  TThhee  SSttaattee  
هي الشكل السياسي للمجتمعات ، وهي السلطة التي تنظم         

فذها ، وتقوم الدولة    العالقات االجتماعية وتصوغ القوانين وتن    
على نوع من االتفاق أو اإلجماع أو العالقات المحددة بـين           

الشـعب واألرض   : الحاكم والمحكوم ، ولها أركـان هـي         
 .والسيادة واالعتراف الدولي



 ٢٣٤

  الدولة اإلقليمية الدولة اإلقليمية   ••

••  TTeerrrriittoorriiaall  SSttaattee  

نشأت هذه الدول في القرنين الخامس عشـر والسـادس          
ة هي اإلطـار المـادي لكـل        عشر ، وكانت الدولة اإلقليمي    

 .التطلعات القومية التي تلت هذه الفترة الزمنية

  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        

خاصة تختلف  المنتجات بأسعار تفضيلية ، أي منحها رعاية        
عن غيرها من الدول األخري وخصوصـاً فـي المجـاالت           

 .االقتصادية

  الدول األسرية الدول األسرية   ••

••  DDyynnaassttiicc  SSttaatteess  



 ٢٣٥

هي الدول التي استطاع ملوكها القضاء علـى األوضـاع          
اإلقطاعية وتكوين الدول الجديدة التي تميزت بالملكية المطلقة        

 .والحق االلهي المطلق 

  الدول االشتراكية الدول االشتراكية   ••

••  SSoocciiaalliisstt  CCoouunnttrriieess  
هي دول تتخذ المنهج االشتراكي أساس للحكم ، من هيمنة          
البروليتاريا على الحياة السياسية واتخاذ أسـلوب التخطـيط         
وتدخل الدولة في الحياة االقتصادية لخدمة مصالح الطبقـات         
وإزالة الفوارق بين الطبقات وغيرها من المفاهيم االشتراكية        

. 

  الدول الجديدة الدول الجديدة   ••

••  NNeeww  NNaattiioonnss  
 الدول التي حصلت على استقاللها حـديثاً وتحـاول          هي

اقتصـاديا  ) االشتراكية والليبراليـة  (الجمع بين النظم المختلفة   
 .وسياسيا من خالل الحزب الواحد واالشتراكية الديمقراطية 



 ٢٣٦

  الدول الحبيسة الدول الحبيسة   ••

••  SSttsstteess  HHaavviinngg  NNoo  SSeeaa  CCooaasstt  

تسمى الدول الداخلية أو المغلقة ، أي التـي لـيس لهـا             
أو سواحل على البحار أو المحيطات الدولية ، وقد         شواطيء  

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   

Transit State هـذ المـرور العـابر مـرور      ويشمل
 . األشخاص والبضائع ووسائل النقل عبر أقليم تلك الدولة  

أنظـر الـدول    أنظـر الـدول    / / الدول الداخلية أو المغلقة     الدول الداخلية أو المغلقة       ••
  SSttsstteess  HHaavviinngg  NNoo  SSeeaa  CCooaassttالحبيسة الحبيسة 

  دولة رخوة دولة رخوة   ••

••  TThhee  SSoofftt  SSttaattee  



 ٢٣٧

مصطلح أطلقه جنار ميردال في أواخر الستينات لإلشارة        
الدول النامية للفساد وتجاهل    إلى استعداد معظم الحكومات في      

حكم القانون ولتغليب مصالح أفرادها الخاصة على المصلحة        
العامة ، فالدولة الرخوة دولة تفكك وال تبني وإنمـا تتـرك            

 .البناء لغيرها ، وهي تسلم أهلها لألجنبي ليفعل بهم ما يشاء 

  الدولة القومية الدولة القومية   ••

••  NNaattiioonn--ssttaattee  
ـ        ع شـتات شـعبها     الدولة القومية هي الدولة التـي تجم

وعناصرها العرقية في نظام سياسي واحد وقوي ، وال مانع          
 .من وجود عناصر عرقية أخري في هذه الدولة

  الدوللةالدوللة  ••

••  EEttaattiissmm    
مصطلح يقصد به التركيز على الدولة وتقديسها وجعلهـا         
محور النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وتعلن هذه       

ئي ، وهـو هـدف ضـد        األفكار أن الدولة هي الهدف النها     
 .القومية 



 ٢٣٨

  ) ) شروطشروط((الدولة األولى بالرعاية الدولة األولى بالرعاية   ••

••  MMoosstt  FFaavvoorreedd  NNaattiioonn  CCllaauussee  

شرط يندرج في المعاهدات التجارية التي تبرمها دولتان ،         
ويتضمن إعطاء كل منهما األخـرى االمتيـازات التجاريـة          
والتمويلية واالقتصادية التي تمنحها أو منحتها إلى دولة ثالثة         

دولة الدولة األخرى على ما عداها من الدول في         ، وتفضل ال  
المعامالت التجارية واالقتصادية ، وهذا الشرط يشمل نـوع         
معين من التجارة أو جميع المعامالت االقتصادية والتجاريـة         

 .بينهما 

  دولة المدينة دولة المدينة   ••

••  TThhee  CCiittyy  SSttaattee  
والتي تعبر عن الدولة التي نشأت تاريخيا في مدينة واحدة          

ن اليونانية القديمـة بفالسـفتها العظـام مثـل          وأشهرها المد 
 .أفالطون وأرسطو وسقراط 

  دول المركز دول المركز   ••



 ٢٣٩

••  CCoorree--  SSttaatteess  
وهي دول في االقتصاد العالمي متقدمة اقتصاديا وسياسياً        
، وتكون مهيمنة على اقتصاديات الدول المختلفة داخل النظام         

. 

  دول نامية دول نامية   ••

••  UUnnddeerrddeevveellooppeedd  CCoouunnttiirreess  

كذلك من باب المجاملة الدولية ولكن      الدول النامية تسمى    
المصطلح يشير إلى أنها الدول المتخلفة ، وهي الدول التـي           
يقل فيها التطور الصناعي والزراعي والتعليمـي ومسـتوى         
المعيشة والديمقراطية ألقصى حد ، وهي الدول التي تعتمـد          
على االستيراد مـن الخـارج لتـأمين معيشـتها والوفـاء            

اج لنهضة صناعية وحضارية وتعليميـة      باحتياجاتها ، وتحت  
لكي تصل لمستوى معقول من الحضارة ، وتوجد مؤشـرات          

 .من الدول في عالم اليوم هي دول نامية% ٦٥على أن 

  ) ) الكمنترن الكمنترن ( ( الدولية الثالثة الدولية الثالثة   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall    



 ٢٤٠

هـي  الكمنترن أو ما يطلق عليها مصطلح الدولية الثالثة         
حت اسم الدولية الثالثة ،     هيئة دولية من األحزاب الشيوعية ت     

 .م ، وكانت تضم ممثلين لستين دولة ١٩١٩تكونت عام 

  دومنيون دومنيون   ••

••  DDoommiinniioonn  
الدومنيون لفظ يطلق السلطة والسيادة على بعض األقـاليم         
التي كانت مستعمرات ثم تحـررت تـدريجيا فـي نطـاق            
األمبراطورية البريطانية، وهي األرض الخاضعة لسـيطرة       

 .سيد إقطاعي

    الدونيةالدونية  ••
••  IInnffeerriioorriittyy  

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           
الشعوب اليمكن أن تنجح إال في الرعي والزراعة ، وهـي           

 .نظرة دحضتها الثورات ضد المستعمر



 ٢٤١

  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        
 يمكن أن ينبثـق عنهمـا       Anti-Thesisوتأكيداً متناقضاً   

  .Synthesis Thesisتركيب جديد 

  مقراطية مقراطية الديالدي  ••

••  DDeemmooccrraaccyy  
الديمقراطية مفهوم سياسي واجتماعي واقتصادي عـام ،        

أو للشعب وبالشعب ،    حكم الشعب   : وأهم معانيها أنها تعني     
بمعناها الحرفي كمصطلح أغريقي حكومة الشعب ، وتتسـع         
لكل مذهب يقوم على حكم الشعب لنفسـه باختيـاره الحـر            

م برقابتهم بعد ذلك    لحكامه وبخاصة القائمين منهم بالتشريع ث     
، وحكومة الشعب تعني في العالم المعاصر حكومة أغلبيـة          
الشعب كنظام متميز عن نظام الحكـم الفـردي أو حكومـة            



 ٢٤٢

األقلية ، والديمقراطية هي أسلوب حياة في كافة المجـاالت          
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، وتشمل الحرية بأوسـع        

 . معانيها

    الديمقراطية الطائفيةالديمقراطية الطائفية  ••
••  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            
الصراعية المتأصلة في بنية المجتمع التعددي يقابلها ميـول         

وى زعمـاء المجموعـات     عدوانية أو تصالحية على مسـت     
المكونة له ، ومن شأن السلوك التعاوني النخبوي كبح جماح          

 .العنف على الصعيد القاعدي 

  الديمقراطية غير المسيسة الديمقراطية غير المسيسة   ••

••  DDeeppoolliittiicciizzeedd  DDeemmooccrraaccyy  
وهي الديمقراطية التي تجمع بين فتور الصـراع الـديني          
واأليديولوجي من ناحية ، ووجود ائتالفات كبـرى لصـنع          



 ٢٤٣

ن المستوى القومي من ناحية أخرى ، والنمـوذج         القرار دو 
 .الحي لذلك هو الديمقراطية السويسرية 

  الديمقراطية الليبرالية الديمقراطية الليبرالية   ••

••  LLiibbeerraall  DDeemmooccrraaccyy  
هي الديمقراطيات التي تقوم علـى االنتخـاب المباشـر          
للنواب ولرئيس مجلس الوزراء وللرئيس من قبل الشعب في         

قتصادية هي القيمة   مجتمعات تكون فيها الحرية السياسية واال     
العليا ، وهي مرتبطة بالنظام الرأسمالي االقتصادي، وتخفي        

 .الحكم الحقيقي لألقلية الرأسمالية 

  الديموغرافيا الديموغرافيا   ••

••  DDeemmooggrraapphhyy  

هي علوم دراسة التجمعات السكانية من حجمها اإلجمالي        
والتغييرات السكانية ومعدالت الوالدة والوفيات والهجـرة ،        

لى المساحة والتصنيفات السـكانية مـن       والتوزيع البشري ع  
حيث العمر والمهنة ومكان المعيشة وما إلى ذلك من أمـور           

 .تخص سكان األقليم 



 ٢٤٤

  الديمونوباثيا الديمونوباثيا   ••

••  DDeemmoonnooppaatthhyy  

وهو مرض نفسي معناه الخوف والهلع المرضي من الجن         
أو الشياطين أو المجهول ، وهو نوع موروث خيالي ، ومن           

دي بـالخوف مـنهم وبمعـاداة       أبسط مظاهره االعتقاد اليهو   
 .السامية

  الدين  الدين    ••

••  RReelliiggiioonn  FFaaccttoorr  

   عامل الدين أو العقيدة أحد الروابط التي تجمع الشعوب         
واألمم وتساعد على تحقيق تماسكهم الوطني بالمعتقد الديني ،         
وفي بعض الدول كالواليـات المتحـدة لـيس هنـاك ديـن             

  وهناك حرية لألديـان Established Religionراسخ
 .Bill Of Rightsتكفلها الئحة الحقوق 

  ديناميكية الجماعة ديناميكية الجماعة   ••

••  GGrroouupp  DDyynnaammiiccss  



 ٢٤٥

وهو مصطلح يقصد به دراسة طبيعة الجماعة والوصول        
إلى القوانين التي يخضع لها نمو الجماعة وعالقة الجماعـة          
باألفراد وبالجماعات األخرى ، وقد يقصد بهـذا المصـطلح          

 .طرق تنظيم الجماعة وإدارتها 

  ام ام دين عدين ع  ••

••  PPuubblliicc  DDeebbtt  

هو مجموع الديون المطلوبة من الحكومة في دولـة مـا           
الـدين الخـارجي    : أولهمـا   : وفوائدها ، وهو على نوعين      

ويتكون من الدين التجاري واالقتصادي والسياسي ، وثانيهما        
الدين الداخلي ويتألف من الدين المقيـد والـديون القصـيرة           

 .وغيرها والمتوسطة اآلجال والسندات الحكومية 

 



 ٢٤٦

  
  

     



 ٢٤٧

  حرف الذالحرف الذال

  الذرائعيين الذرائعيين   ••

••  IInnssttrruummeennttaalliissttss  
هم أصحاب مقولة ونظرية أن الفكرة إنما هـي وسـيلة           

 .للعمل وأن فائدتها ونفعيتها تتقرر باعتبار نتائجها 

  الذهب الذهب   ••

••  GGoolldd  

الذهب أهم المعادن النفيسة في عالمنا المعاصر ، ويعتبر         
 وميزاناً لعملة ونقد الـبالد ،       قوة) سياسيا واقتصادياً ( الذهب  

وهو ضمن غطائها، ويعتبر الطريقة الكالسـيكية للمحافظـة         
على استقرار العملة ، وتُحفَظ سبائكه مع عمالت أجنبية قوية          
وسندات على الخزينة وأوراق مالية أجنبية في خزائن البنـك      
المركزي لتغطية العمالت الورقية المصدرة ،حتى يضمن لها        

 فهـو  Gold Standardقرار ، أما عيـار الـذهب   االست
ميزان تقدير العملة ، وهذا العيار تُقَدر بمقتضاه قيمة عملـة           



 ٢٤٨

معينة ، ويتعين أن يحتفظ بنك اإلصدار بكميات وفيرة مـن           
سبائك الذهب لمجابهة السحب الكبير للعملة، وقد يقصد بعيار         

 مثل عيار   الذهب نسبة الذهب الخام في السبيكة مقابل النحاس       
 وهـو أعلـى أنـواع       ٢١ وهو الذهب الخام ويليه عيار       ٢٤

 .وهكذا .. ١٨الذهب بعد الذهب الخام وبعده عيار 

 
 
 
 
 



 ٢٤٩

  
  

     



 ٢٥٠

  حرف الراءحرف الراء

رابطة دول جنوب آسيا للتعاون األقليمـي       رابطة دول جنوب آسيا للتعاون األقليمـي         ••
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 

  الراديكالي الراديكالي   ••

••  RRaaddiiccaall  

 .يطلق لفظ راديكالي على كل من ينادي بالتغيير األساسي

  رأس المال الذهني رأس المال الذهني   ••

••  IInntteelllleeccttuuaall  CCaappiittaall  



 ٢٥١

هو لفظ يعبر عن الموارد الرمزية التـي فاقـت أهميـة            
موارد المادية في عصر المعلومات ، وهو مصطلح يطلـق          ال

على االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات في عصر اقتصاد        
المعرفة وصناعة الثقافة ، وهو مصطلح حديث يعبـر عـن           

 .رقي عالقة الفكر باالقتصاد 

  رأس المال رأس المال   ••

••  CCaappiittaall  

رأس المال مصطلح يقصد به امتالك الفرد أو الشركة أو          
يء معين يستأثر به ، أي هو مجمـل األمـوال           المشروع لش 

والعقارات واآلالت والعمل للشركات والمشروعات ، ولكـن        
) أي الرصيد التأسيسي للشركة أو المشـروع        ( رأس المال   

والذي يصرف منه على بدء تشغيل الشـركة أو المشـروع           
حتى يبدأ االنتاج والتشويق وتدوير رأس المال فـي السـوق           

 .باإلنتاج 

  سمالية سمالية الرأالرأ  ••

••  CCaappiittaalliissmm  



 ٢٥٢

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     واسع رأس 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     

مـم  ولكنه غـزو لثقافـة األ     ) المجتمع التكنولوجي الحديث    



 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          
. 

أنظــر معاهــدة راكــونيجي أنظــر معاهــدة راكــونيجي / / راكــونيجي راكــونيجي   ••
RRaaccccoonniiggii  

  الرأي الرأي   ••

••  OOppiinniioonn  

حكم أو تقيـيم يكونـه الفـرد عـن          وهو وجهة نظر أو     
موضوع ما ، أو هو االعتقاد الذي تكون فيه أسباب اإليجاب           

 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      يقل عن نصـف الجماعـة       وإذا كان يعبر عما
  .Minority Opinionيسمى رأي األقلية 

  الرأي العام الرأي العام   ••



 ٢٥٤

••  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       
ـ عـن إدراك ـ فـي وحـدة     كبير من األفراد يشـتركون   

المصالح ولذلك يتولد لديهم شعور بالوحدة وتحقيق الـذات ،          
 , Public Opinionوهناك رأي عام موجـود بالفعـل   

Actual   ، وهو الرأي الذي يحدث نتيجة بعض األحـداث 
 Conductedوهناك الرأي العـام المنقـاد أو المنسـاق    

Public Opinion  يـة   وهو الرأي الـذي تمثلـه األكثر
الساحقة من جمهور األميين وال يحاولون التفكير في كل مـا           
يرسل لهم مـن دعايـة ، بعكـس الـرأي العـام المثقـف               

Cultured وهم يتأثرون بالدعاية ولكنهم قد يؤثرون فيها . 

  الرأي الكوني الرأي الكوني   ••

••  GGlloobbaalliisstt  

وهو مصطلح يعني أن العالم مكون من نسيج كثيف مـن           
ت ضمن أنظمـة سـلوكية      التعامالت والتفاعالت واالنتماءا  



 ٢٥٥

إنسانية مترابطة ليست مقتصرة على مجتمع واحـد وإنمـا          
 .تتقاطع وتتعارض عبر الحدود بين الدول بشكل قوي 

  الربا الربا   ••

••  UUssuurryy  

الربا مفهوم اقتصادي إسالمي لما يحدث مـن اسـتغالل          
المقرض صاحب المال للحاجة الشديدة للمقترض فيقرضه ما        

ة ، أي رد المبلغ بأكبر من       يطلب نظير رد المال بفائدة باهظ     
المبلغ المأخوذ بنسبة كبيرة ، فهو نظام اقتصادي ال يقوم على         
االستغالل ، ويدعو لالستثمار المشترك كحل وسط يبعد شبهة         

 .استغالل الحاجة للمال

  ) ) أهل أهل ( ( الربط والحل الربط والحل   ••

••  LLuummppeerrss  &&  SSpplliitttteerrss  

هي مصطلحات تدل على تصـنيف طريـف للمشـتغلين          
م ، فأهـل    ١٩٨٢لتاريخ أعلنها جاديس عام     بالسياسة وعلم ا  

الربط يضفون النظام والترابط على الماضي ، أما أهل الحل          
 .يركزون على نقاط الخالف والتناقض 



 ٢٥٦

  رب العمل رب العمل   ••

••  PPaattrroonnssaaiinntt  

هو صاحب رأس المال أو الهيئة التي تكل إلـى العامـل            
عمل ما ، فهو الذي يوظف العامل ويمنحه أجـراً معينـاً ،             

مل برأسماله والعامل بجهده ووقته يحدث اإلنتاج       فصاحب الع 
 .، ويسمى الرأسمالي أو صاحب العمل 

  ) ) اقتصادي اقتصادي ( ( رجوع رجوع   ••

••  RReeccoonnvveerrssiioonn  

الرجوع مصطلح اقتصادي يقصد به عودة االقتصاد القائم        
على الحرب إلى اقتصاد السالم ، ومشكالت هـذه العـودة ،      

الي وهذا المصطلح يعبر عن المصاعب في العـالم الرأسـم         
 .الحر للعودة باالقتصاد إلى قواعد السالم بعد انتهاء الحرب 

  الرد السوسيولوجي الرد السوسيولوجي   ••

••  SSoocciioollooggiiccaall  RRaadduuccttiioonniissmm  



 ٢٥٧

هي نظرية طبقية لعلم االجتماع السياسي تتجاهل الكثيـر         
 .من العوامل الثقافية والنظامية

  الردع النووي الردع النووي   ••

••  NNuucclleeaarr  DDeetteerrrreennccee  

 برز مع تطـور     هو أسلوب من أساليب العالقات الدولية     
األسلحة الحرارية والنووية وأنظمة عملها والتعامل معهـا ،         
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 

  الرسالة الرسالة   ••

••  MMaassssaaggee  

رة عن البيانات والمعلومات التي تعكس الموضوع       هي عبا 
أو المحتوى والمضمون المطلوب إيصاله ، فهي الهـدف أو          
الغرض الذي تسعى عملية االتصال لتحقيقه ، وقـد تحمـل           
الرسالة معلومات تعليمية أو مضامين تثقيفية أو إعالميـة أو          



 ٢٥٨

توجيه للمشاهد أو المستمع أو القاريء عبر وسائل اإلعـالم          
 .ختلفة الم

  رسملة رسملة   ••

••  CCaappiittaalliizzaattiioonn  
الرسملة عملية تقدير الدخل السنوي معبراً عن قيمة رأس         
المال التي تقتضي الضرورة امتالكه لكي يتسنى الحصـول         

 .على هذا الدخل ، محتسباً على أساس معدل معين للفائدة 

  رسمي ورمزي رسمي ورمزي   ••

••  FFoorrmmaall  &&  SSyymmbboolliicc  

يحدث فـي   اركة السياسية كما    ـوهو نوع من أنواع المش    
 في اإلتحاد السـوفيتي ،      Sovitsانتخابات مجالس السوفيت    

فالمشاركة هنا تكون شكلية ألصحاب الثقة والكوادر الشيوعية        
. 

  الرضى الرضى       ••



 ٢٥٩

••  CCoonnsseennssuuss  
الرضى هو مصطلح سياسي ينبع من الموافقة اإليجابيـة         
على كون النظام مرغوباً فيه وتوافر اشباع عام بمخرجـات          

  .Outputs Of Regimeالنظام 

  الرغبة في التحرر الرغبة في التحرر   ••

••  EEmmaanniicciippaattiioonn  

وهو مصطلح يدل علـى رغبـة الشـعوب المسـتعمرة           
والمستعبدة من قبل دول أخرى للتحرر من سيطرتهم ، وهو          
مقدمة لنمو القومية ، مثلما حدث في دول القـارة األفريقيـة            

 الذين كانوا عبيدا ألمبراطور     ١٨٤٨وكذلك أهل المجر عام     
 .النمسا 

  الرق الرق   ••

••  SSllaavveerryy  
هي العبودية ، أي تجريد اإلنسان مـن كافـة حقوقـه ،             
وجعله سلعة تباع وتشترى وتورث ، ولقد ألغي الرق رسميا          

 .م١٩٤٨في العالم كله بمقتضي اتفاقية حقوق اإلنسان 



 ٢٦٠

  ) ) اإلعالمية اإلعالمية ( ( الرقابة الرقابة   ••

••  CCeennssoorrsshhiipp  

وهي عملية اإلشراف على وسائل االتصال الجمـاهيري        
 السلطة الحاكمـة أو اآلداب العامـة ،         للتأكد من أنها ال تهدد    

وتتم في مرحلة الثورات والتحوالت وفي أغلب دول العـالم          
الثالث ، وتشمل الرقابة على الكتب والصـحف والوسـائل          

 .المسموعة والمرئية واألفالم والمسرحيات 

  الرقابة والمسئولية الرقابة والمسئولية   ••

••  CCoonnttrrooll  &&  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  

لديمقراطيـة  لالهامة  الرقابة والمسئولية هما أحد العناصر      
االنتخـاب  عمليتـي   ، مـع    الحـديث    النظام السياسـي  في  

واإلشراف ، والرقابة تعني أن هناك رقابة شعبية من النواب          
لعمل الحكومـة ، والمسـئولية تعنـي مسـئولية الحكومـة            

 .التضامنية عن أعمالها أمام نواب الشعب 

  الرقمنة الرقمنة   ••



 ٢٦١

••  DDiiggiittiizzaattiioonn  
نولوجيا الرقمية للمعلومـات     الرقمنة من أهم انجازات التك    

وتعني اسقاط الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز المختلفـة         
من نصوص وأصوات وأنغام وصـور ثابتـة ومتحركـة ،           
وتحويل هذه األنساق إلى سالسل رقميـة قوامهـا الصـفر           
والواحد ، حتى تتواءم مع  نظام اإلعداد الثنائي أساس عمل           

 .الكمبيوتر 

  الركاز الركاز   ••

••  MMiinneerraallss  
يطلق على كـل    هو   مصطلح اقتصادي إسالمي و    الركاز  

مايستخرج من األرض من خامات ، وكذلك الثروة المنجمية         
. 

  الركود الركود   ••

••  DDeeppeerriisssseemmeenntt  
الركود تعبير اقتصـادي يعبـر عـن فتـرة االنحطـاط            
والنكسات في تاريخ االقتصاد ، وهي فترات عاشتها أغلـب          



 ٢٦٢

وتضـخم  الدول في العالم ، وهي فترة يحصل فيعـا كسـاد            
وبطالة معاً ، مثل الركود العالمي عقـب الحـرب العالميـة            

 .األولى والثانية 

أنظر الكساد التضـخمي    أنظر الكساد التضـخمي    / / الركود التضخمي   الركود التضخمي     ••
SSttaaggffllaattiioonn  

  الرمزية الرمزية   ••

••  SSyymmbboolliissmm  
هي حركة أدبية ومدرسة عالميـة تنكـر علـى          الرمزية  

الواقعيين والطبيعيين إيمانهم بالعقـل الـواعي والظـواهر          
 والطبيعة ، وترى أن الحقيقة إنما تكمن فـي          الخارجية للواقع 

أعماق األشياء وفي العقل الباطن ، وأن التعبير عنها ينبغـي           
أن يكون من خالل الرمز واإليحاء والتلميح ، ألنها عوامـل           

 .مثيرة للمعاني في ذهن القاريء والمستمع والمشاهد 

  الرهن العقاري الرهن العقاري   ••

••  AAnnttiicchhrreessiiss  



 ٢٦٣

ائن حق وضع يده علـى      الرهن العقاري هو عقد يبيح للد     
عقار مدينه ، فيقبض غلته ويقيدها على الفوائد أوالً ، ثم على            
أصل المال المطلوب له ثانياً ، حتى يستوفي دينه كامالً فيقوم           

 .بفك الرهن على العقار 

  الروابط الروابط   ••

••  AAssssoocciiaattiioonnss  
أحد نماذج جماعات المصالح ، وهي جماعات تستطيع أن         

 انتمـاءات مشـتركة ،      تضم في عضويتها أشخاصـاً ذوي     
وتتكون هذه الروابط حينما يكون هناك اهتمام مشترك بقضية         
أو موضوع ما بين عدد من األفراد ، ومهمة الرابطـة هـي             

 .تنظيم هذه العالقات

  الروح القومية الروح القومية   ••

••  NNaattiioonnaall  SSppiirriitt  
هي الروح واالنتماء التي تربط أبناء جنس أو عشـيرة أو       

دة اللغة والدين المشـترك     أمة واحدة تجمعها رابطة الدم ووح     
 .والتقاليد المشتركة 



 ٢٦٤

  روح الشعب روح الشعب   ••

••  FFoollkkssggeeiisstt  
مفهوم يبرز من خالل الطابع القومي للشخصية القوميـة         
التي تركز على ما يجمع الشعب في إطار االرتباط بـالتراث           
والفلكور والتقاليد والمشاعر السياسـية واللغـة باعتبارهـا         

 .لروح الوسائل الرئيسية للتعبير عن هذه ا
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 ٢٦٦

  حرف الزينحرف الزين

    الزعامة  الزعامة    ••

••  LLeeaaddeerrsshhiipp  

وهي وصف لشخصية فذة في مجال الحكـم والعالقـات          
الدولية والسياسة ، يتصف به شخص أو أكثر يقودون آخرين          
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 ،           
ويستطيعون ، بحكم مناصبهم ، تمثيل الدولة خارجيا والتعبير         

 .عن إرادة األمة وتطلعاتها ، فهم رمز البلد وصورتها 

  زعيم الدعوة أو اإلثارة زعيم الدعوة أو اإلثارة   ••



 ٢٦٧

••  AAggiittaattoorr  LLeeaaddeerr  

 الزعيم الذي يتبنى عادة إحدى القضايا الهامة فيقـوم          هو
بحمالت سياسية وإعالمية مكثفة للدفاع عنها ، وله قدرة فائقة          

 .على اإلقناع ودعايته تكون مؤثرة للغاية 

      الزعيم الفكريالزعيم الفكري  ••
••  IInntteelllleeccttuuaall  LLeeaaddeerr  

هو القائد الذي يسيطر على األفكار ويتمتع عادة برؤيـة          
ل الجماعة ، وقد يوصف الزعيم      واسعة ويضع خطط لمستقب   

 .الفكري بأنه مثالي وحالم وأفالطوني 

  ) ) أجناس أجناس ( ( الزنوج الزنوج   ••

••  HHoommoouu  AAeetthhiiooppiiccuuss  

مجموعة من الشعوب تضم شـعبتين      أجناس الزنوج هم      
) غينيـا الجديـدة     ( الزنوج في أفريقيا وبـابوا      : رئيسيتين  

وميالنيزيا ، واألقزام ، والصفات العامة لألجناس الزنجيـة         
 الشعر المجعد أو المفلفل والبشرة السوداء والرأس فهـي          هي



 ٢٦٨

بين الطويلة والعريضة والفك بارز وعظام الخدين غير بارز         
 . واألنف شديد العرض والعين واسعة واألسنان كبيرة

  الزنجية الزنجية   ••

••  NNeeggrreettuuddee  
وهو مصطلح يشير إلى إحسـاس الشـعوب األفريقيـة          

ر واحـد  السوداء أو الزنجية ، بأنهـا ذات ميـراث ومصـي         
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          

حد كبار شـعراء    على يد الشاعر الزنجي أيمي سيزار وهو أ       
  .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          



 ٢٦٩

الواردة إلى الدول األخري وإما بإقامـة منـاطق جمركيـة           
عرفـة جمركيـة    مشتركة ، واالتحاد الجمركي يعني تعميم ت      

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           

ت إلـى   مرحلة التشييد تزيد تكاليف المشـروعات والخـدما       
مستويات تفوق التقديرات العالية التي توضع عنـد دراسـة          
الجدوى، وهي تكون مبررة عادة تحت عدة شعارات منهـا          

 وشعار األول من نوعه وغيرهـا       Securityتوفير األمن   
 .من الشعارات
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 ٢٧١

  حرف السينحرف السين

  الساداك الساداك   ••

••  SSAADDCC  

لتـي  الساداك هي الجماعة التنموية للجنوب األفريقي ، وا       
 دولـة مـن دول      ١٤م ، وتتكون مـن      ١٩٩٤تأسست عام   

الجنوب األفريقي ، وتعد الجماعة امتـداداً لمـؤتمر تنسـيق           
 الذي تأسس فـي     SADCCالتنمية لدول الجنوب األفريقي     

بتسوانا ، ليسـوتو،    : ويضم الساداك دول    ... م  ١٩٧٩يوليو  
ماالوي ، موريشيوس ، موزمبيق ، ناميبيا ، جنوب أفريقيا ،           
ســوازيالند ، تنزانيــا ، زامبيــا ، زيمبــابوي ، الكونغــو 

 .الديمقراطية وسيشل 

  الساميون الساميون   ••

••  SSaammiitteess  



 ٢٧٢

 وهو جد نصف البشر     الساميون ينسبون إلى سام بن نوح     
األكاديون والبابليون واألشوريون   :  ، وهم من القدماء      تقريباً

 .والفنيقيون ، ومن المحدثين العرب واإلسرائيليون 

  سبرجنة البشر سبرجنة البشر   ••

••  CCyybboorrggeenniizzaattiioonn  

وهو مصطلح مأخوذ من لغـة الخيـال العلمـي مثـال            
في روايات الخيـال العلمـي المـرأة        Cyborgللسيبورج  
 وهو يعنـي تطعـيم الحيـوي    Bionic Womanالبيونيك

 .بالصناعي ومزج البشر باآللة

  ) ) علم الضبطعلم الضبط((السبرنطيقا السبرنطيقا   ••

••  CCyybbeerrnneettiiccss  
 نظـام   وهو علم الضبط الذي يعلن أن النظام السياسي هو        

اتصال السياسة وسيطرة يقود إلى أهداف محـددة مختلفـة ،           
 ، أي هو  Guided Missilesكما في القذائف الموجهة 

العلم الذي يدرس عمليات التحكم والتوجيه  والحركـة فـي           



 ٢٧٣

الكائنات الحية والذي يستطيع أن يربط بـين الـنظم الحيـة            
 .والنظم التكنولوجية

  ) ) معدن نفيس معدن نفيس ( ( سبيكة سبيكة   ••

••  BBuulllliioonn  

تتكون السبيكة من ذهب تزن غالباً كيلوجرامـاً واحـداً ،           
 كيلـو جرامـاً ،      ١٢,٥بينما تزن السبيكة الذهبية في فرنسا       

والسبيكة تكون عادة بين عنصرين أو معدنين ، مثل الـذهب           
الخ بنسب معينة مـن     ...والنحاس، أو النحاس مع القصدير      

 .كل معدن 

أنظــر نظريــة ستيمســون أنظــر نظريــة ستيمســون / / ستيمســون ستيمســون   ••
SSttiimmssoonn  TThheeoorryy  

  السجل التجاري السجل التجاري   ••

••  TTrraaddee  RReeggiisstteerr  
هو دفتر مرقم ترقيما تصاعديا بأسـماء مـن يمارسـون           
التجارة من األفراد والشركات في منطقة معينة ، ويلزم كـا           



 ٢٧٤

من يمارس التجارة أن يطلب قيد أسمه فـي هـذا السـجل             
ويحصل على شهادة تفيد قيده في السـجل برقمـه الخـاص             

 .مكنه ممارسة التجارة ومركزه القانوني ، حتى ي

  السخرة السخرة   ••

••  FFoorrcceedd  LLaabboouurr  

هي الخدمة اإلجبارية بغير أجر معلـوم ، وهـو نظـام            
استغالل الجد البشري بدون مقابل موجود تاريخياً وواقعيا في         
العالم ، وأهم أشكال السخرة هي قيام المصريين بحفر قنـاة           

 .السويس بهذا النظام 

  السخرية السخرية   ••

••  CCyynniicciissmm  
الدولي للمجتمعات التي تعـاني مـن       هي نظرة المجتمع    

المشاكل الصعبة لكل من الحرب والفقر  والتـي تتعـرض           
 .ألزمات يغلب من الصعب التغلب عليها 

  السد العالي السد العالي   ••



 ٢٧٥

••  TThhee  HHiihhtt  DDaamm  

أكبر وأضخم المنشآت الهندسية في العالم خـالل القـرن          
العشرين ، أقامته مصر جنوب أسوان علـى نهـر النيـل ،             

 النيل ويحجزها أمامه عبر بحيرة ناصر       ويتحكم في مياه نهر   
، وينظم استغالل مياه نهر النيل في الزراعة فـي مصـر ،             
ويوفر الطاقة الكهربائية النظيفـة والرخيصـة مـن خـالل           

سـاعة  /توربينات السد العمالقة بمقدار عشرة باليين كيلوات        
م ،  ١٩٧٠ وانتهـي فـي      ١٩٥٨في العام وبدأ بناء السد في       

 متراً فوق سطح النهر ويبلـغ       ١١١د العالي   وبلغ ارتفاع الس  
كـم ،   ٣,٦ متراً ويمتد سطحه إلـى       ٥٥٠عرضهعند الموقع   

 متراً ، وعنـد  ٤٠ويبلغ عرض الطريق السريع على السطح    
قاع النهر يقل طول السد عن كيلومتر واحد ، ولبيان ضخامة           
السد فقد بلغ حجم الصخور والخراسانات المسلحة المستخدمة        

 هرما من حجم الهرم األكبر ،       ١٧يزيد عن حجم    في بنائه ما  
 مليون جنيه مصري    ٦١٨وبلغت جملة تكاليف التنفيذ النهائية      

، وكان هذا السد قد وفر األمان المائي والزراعة المنتظمـة           
لمصر حتى أنه قد غطى تكاليف إنشاؤه في عام واحـد هـو       

 .م ١٩٧٢عام الجفاف عام 



 ٢٧٦

  سعر الصرف المتقلب سعر الصرف المتقلب   ••

••  AAbbnnoorrmmaall  EExxcchhaannggee  

سعر الصرف هو موقف العملة أمام مختلـف العمـالت          
العالمية ، وسعر الصرف المتقلب هو سعر غيـر العـادي ،            
ويكون في حالة تعويم العملة واستمرار العجز فـي ميـزان           
المدفوعات ، وال يمكن وضع حدود معينـة لتقلبـات سـعر            

 .الصرف 

  السكان السكان   ••

••  PPooppuullaattiioonn  

كونون أقـاليم ودوالً    السكان هم مجموعات الناس الذين ي     
ومقاطعات في العالم مع اختالف ألوانهم وعناصـرهم مـن          
آري وأبيض وأسود وحام وسام ومنغـولي وغيـرهم مـن           
األصول المختلفة من السود والسـمر البـيض ، ويحتسـب           
نصيب الفرد من الناتج القومي بقسمة عدد السكان على الناتج          

ـ         ر الدولـة ،    القومي اإلجمالي ، والسكان هم من أهم عناص
ألنهم الشعب الذي يعيش على أرض تحـت سـلطة معينـة            



 ٢٧٧

معترف بها دوليا ، كما أنهم قوة العمل واالنتاج الرئيسية في           
 .عالم اليوم 

  سكان الجيتو سكان الجيتو   ••

••  GGhheeyyyyoo  RReessiiddeenntt  

وهم المجموعات العرقية التي تنغلق على نفسها في بعض         
المجتمعات وتعيش في مناطق مغلقة يصعب على األعـراق         

خرى اختراقها ، ويعانون عادة لإلذعان ، مثـل الجيتـو           األ
اليهودي في أوربا ، وفي أمريكا مثال كان السـود يعيشـون            
كذلك ويتحدثون عن استحواذ الشرطة على كل السلطات وال         
يملكون إال موسيقي الروك التي ال تستطيع أن تفعل شيئاً أمام           

 The Cops Got All The Powerالـدبابات  

..Rock Aint Much Good Against Thanks 
. 

  السالم السالم   ••

••  PPeeaaccee  
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السالم ما هو إال حالة من األمن واالسـتقرار والتفـاهم           
التنمية والتقدم ال يتحققـان إال      تسود العالم أو منطقة منه ، و      

من خالل السالم العالمي ، والتخطيط للسالم يمكن أن يحـدد           
ية كلها منـه    المفهوم الدقيق للسالم ، وال بد أن تستفيد اإلنسان        

بوصفه قيمة مطلقة ، وهو 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          

 Control Is The هي نفسها القوة ، فالسلطةحكم 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           

م العقوبات إذا لزم    يملكون حقاً معنوياً لممارسة القوة واستخدا     
 .األمر 



 ٢٧٩

  السلطة التقليدية السلطة التقليدية   ••

••  TTrraaddiittiioonnaall  AAuutthhoorriittyy  
وهي السلطة التي تنهض على إيمان راسخ فـي التقاليـد           
المستمرة وفي شرعية األوضاع والمراكز المستمرة وتخضع       
لتأثير حكم المعتقدات والعادات بدالً من القـوانين ، ويعتمـد           

من الصفات والكفـاءات ،     الحكم على المكانة الموروثة بدالً      
 .ويكون الحكم شخصي 

  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           

نية تتكون من رئيس    ورئيس الوزراء وفي الحكومات البرلما    
الوزراء وحكومته ، وتضم هذه السلطة مجموعتين رئيسيتين        

 وهـم يكونـون     Politiciansالسياسـيون   : من النـاس    
الحكومات في الديمقراطيات البرلمانيـة، والبيروقراطييـون       



 ٢٨٠

Bureaucrats          وهم يبقون في مـواقعهم بشـكل دائـم 
 .بصرف النظر عن الحزب الحاكم 

  ة االمتحان ة االمتحان سلطة الرقابة وسلطسلطة الرقابة وسلط  ••

••  CCoonnttrrooll  &&  EExxaammiinnaattiioonn  

هي سلطات للدولة تسود في التقاليـد الصـينية وأجهـزة      
الحكم بها منذ القدم بجانب السلطات المعروفـة التشـريعية          

 .والتنفيذية والقضائية 

  ) ) الملهمة الملهمة ( ( السلطة الكاريزمية السلطة الكاريزمية   ••

••  CChhaarriissmmaattiicc  AAuutthhoorriittyy  
ضـة  وهي السلطة التي تحدث تغييراً حاسماً تكـون معار        

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   ••



 ٢٨١

••  LLeeggaall  AAuutthhoorriittyy  
هي السلطة التي تقوم على مجموعة عامة مجـردة مـن           

بوضـوح الواجبـات    القواعد القانونية،وهذه القواعد تحـدد      
 .والمسئوليات لكل من الحاكم والمحكوم

  السلطوية السلطوية   ••

••  AAuutthhoorriittaarriiaanniissmm  

وهو نمط مثالي من أنماط علم االجتماع السياسي نادى به          
 ، وهو يعني أن النظام سلطوي التوجد به عقيدة          LINZلنز  

نتيجـة  Mentalityسياسية وإنما توجـد عقليـة سياسـية         
ديين على النظام السياسـي ،      لسيطرة العسكريين وغير العقائ   

ووجود تعدد محدود في كيان السلطة ، والحزب السـلطوي          
غير منظم عقائديا وليس هناك شروط لعضـويته وال توجـد         
تعبئة سياسية في النظام إال عند بداية قيامه حتى اسـتقراره،           
وال يستخدم السلطويون النظام كوسيلة لإلرهاب وإنما الدفاع،        

وي بصفة أساسية بالسيطرة على الحكومة      ويهتم النظام السلط  
والجيش والشرطة ، وتنتهي في النظـام السـلطوي التقاليـد     



 ٢٨٢

كأساس الشرعية إلعالن النظام معايير الكفـاءة والترشـيد         
 .والقدرة على اإلنجاز 

  سلع استهالكية سلع استهالكية   ••

••  CCoonnssuummeerr  GGooooddss//  CCoonnssuummeerrss,,GGooooddss  
معيشية وهي السلع التي يحتاجها األفراد لسد احتياجاتهم ال       

وليس إلنتاج سلع أخرى أو خدمات كالطعام والمالبس إلـخ          
... 

  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 مصدراً لقلق أغلب الدول ألن أسعارها         

المنتجات األصلية ، مثـل المالبـس التـي         رخيصة وتنافس   
 Fibresاأللياف الصناعية   ( تصنع من المشتقات البترولية     

 Washa And Wearوالتي تتخذ شعار أغسل والـبس  



 ٢٨٣

مما تسبب في انهيار أسـعار      ) مما جعلها تنتشر بين الناس      
 .األقطان العالمية 

  السلع الرأسمالية السلع الرأسمالية   ••

••  CCaappiittaall  GGooooddss  

 .نتاج سلع أخريهي السلع التي تخصص إل

  السلع المعمرة السلع المعمرة   ••

••  DDuurraabbllee  GGooooddss  

السلع المعِمرة أو طويلة العمر هـي المنتجـات التـي ال            
تستهلك عادة باالستعمال وتخدم لمدة طويلة ، وتعتبر فترة ال          

 سنوات الخط الفاصل بين عمر البضائع المعمرة وعمـر          ٣
 ، والسـلع    Semi-Durablesالبضائع شـبه المعمـرة      

 .ل األثاث واألجهزة الكهربائية والمنزلية المعمرة مث

  السلفة السلفة   ••

••  AAddvvaannccee  



 ٢٨٤

السلفة قرض يقدمه البنك ألجل بعيـد لتمويـل عمليـات           
دورية أو موسمية وبنسبة معينة من قيمة هذه العمليات ، وقد           
تقدم ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، وهو يقدم بنسبة فائدة          

 .معينة وبضمانات محددة 

  السلوكية السلوكية   ••

••  BBeehhaavviioouurriissmm  
هي مدخل من مداخل السياسة ، وهـي بـرزت بعـد أن      
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   
عـاملين فيهـا وعلـى مـن هـم خارجهـا            على سـلوك ال   
Outsiders.  

  السمسرة السمسرة   ••

••  BBrrookkeerraaggee  



 ٢٨٥

هي المبلغ الذي يحصل عليه السمسار على أساس نسـبة          
 .مئوية من قيمة بيع أو شراء األوراق المالية لحساب العميل 

  السند السند   ••

••  BBoonndd  
هو وثيقة تثبت حق الشخص في قرض طرحته الدولة أو          

الدولة الوفاء بقيمـة    الشركة في اكتتاب عام ، بحيث تضمن        
 .السند وعوائده في تاريخ االستحقاق 

  سندات حكومية سندات حكومية   ••

••  GGoovveerrnnmmeenntt  SSeeccuurriittiieess  

هي السندات التي تصدرها الحكومة لالكتتاب العام وتُمثل        
قروضاً تحصل عليها الحكومة من األفراد أو الهيئات لتمويل         
عملية التنمية االقتصادية ، وقد تكون طويلة أو متوسـطة أو           

 .يرة األجل قص

  سهم نشط سهم نشط   ••



 ٢٨٦

••  AAccttiivvee  SSttoocckk  
هو سهم يكثر التداول به في البورصة بيعاً وشـراء ، أو            
سهم يعلن عن سعره في الصحف يومياً بقصد زيادة االهتمام          

 .االقتصادي به 

  السوسيوجرام السوسيوجرام   ••

••  SSoocciiooggrraamm  

السوسيوجرام عبارة عن خريطة للجماعة تسـتخدم فيهـا         
ت السـلبية واإليجابيـة     رموز مالئمة وتشير إلى االختيـارا     

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  



 ٢٨٧

ــتركة    •• ــة المش ــوق األوربي ــتركة  الس ــة المش ــوق األوربي ــر / / الس ــر أنظ أنظ
  EEccoonnoommiiccالمجموعة األوربية المشتركة المجموعة األوربية المشتركة 

CCoommmmuunniittyy  EEuurrooppeeaann  ((  EEEECC  ))  

  السوق السوق   ••

••  MMaarrkkeett  
السوق تنظيم يقوم بمقتضاه االتصال الوثيق بين المشترين        
والبائعين ، إما مباشرة وإما عن طريق الوسطاء ، بحيث أن           
السعر الذي يسود في أحد أجزاء السوق يكون له تأثيره على           
األسعار السائدة في أجزائه األخرى ، وكلما كـان السـوق           

تسعاً ومتكامالً كلما توحد السعر لكل السلع في كل أجـزاء           م
السوق في نفس الوقت ، وهناك أسواق متخصصة في مـواد           

 .اقتصادية أو استهالكية بعينها 

  السوق الحرة السوق الحرة   ••

••  FFrreeee  MMaarrkkeett  



 ٢٨٨

هي السوق المفتوحة في إطـار الديمقراطيـة الليبراليـة          
ة ،  سياسياً واقتصاد السوق اقتصاديا فـي الـدول الرأسـمالي         

ويعزو الكثير من المفكرين الرفاهية إلى تطور هذه السـوق          
الحرة ، وهي التي يتم فيها البيـع والشـراء دون أي قيـود              

 .بالنسبة للسعر أو المنتج 

  السوق السوداء السوق السوداء   ••

••  BBllaacckk  MMaarrkkeett  
السوق السوداء من أهم المصطلحات التـي تسـود دول          

لدولـة  العالم الثالث ، وهي السوق التي تنشأ عنـدما تقـوم ا           
برقابة بعض أسعار السلع وإدخال نظام الحصـص ، حيـث           
يزداد الطلب على السلع المسعرة عـن العـرض المتـاح ،            
وترتب على ذلك استعداد األفراد لدفع أثمان تزيد عن األثمان          
المحددة للحصول على كميات أكبر من السلع عما هو محدد          

حديد سـعر   لهم ، وكذلك السوق السوداء في النقد عندما يتم ت         
العملة الوطنية بقيمة أكبر من القيمة المحـددة لهـا ، فليجـأ             

األجنبية مثـل   ( الراغبون في الحصول على العملة الصعبة       



 ٢٨٩

بدفع أثمان أكبر من المحددة ، أو يبيعون        ) اليورو والدوالر   
 .مافي حوزتهم بسعر أكبر من السوق الرسمية للعملة 

  سوق السياسة سوق السياسة   ••

••  PPoolliittiiccaall  MMaarrkkeett  PPllaaccee  
هي نموذج اقتصادي للسياسة ، يعلن أن السياسـة هـي           

 عبارة عـن مسـتهلكين      Votersسوق يكون فيه الناخبون   
Consumers        يشترون المنتجات على شـكل سياسـات 

Policies    مـن المنتجـين المتنافسـين Competing 

Producersوهم السياسيون في األحزاب . 

  السوق الموازية السوق الموازية   ••

••  PPaarraalllleell  MMaarrkkeett  

زية هي سوق على هامش السوق الرسـمية ،         السوق الموا 
يتم التعامل فيه على نفس السلع ولكن بأسعار تزيـد أو تقـل        

 .عن أسعار السوق الرسمية 

  السيادة السيادة   ••



 ٢٩٠

••  SSoovveerreeiiggnnttyy  
 عـن قـوة الدولـة       هو مصطلح يتم التعبير من خالله     و

بوصفها المسئولة عن صنع القوانين وتنفيذها ، وهي الطريق         
دولة والحاجات األساسـية لألفـراد ،       الشرعي للعالقة بين ال   

 وكذلك فرض سيطرة الدولة سياسياً واقتصاديا على المجتمع       
 Complete، وتعني أن الدولة تمارس استقاللها الكامـل  

Independence        وترفض أن تعلو عليها أي سلطة وهي 
 Full Statehoodالتي تعطي الدولة أهلية الدولة الكاملة 

. 

  السياسة السياسة   ••

••  PPoolliittiiccaall  
له تعريفات كثيرة ، فهو طريقة يمكننا من         فهوم السياسة م

خاللها أن نفهم وننظم شئوننا االجتماعية ، وهـي الوسـائل           
التي يستطيع من خاللها بعض األفراد والجماعات السـيطرة         
على الوضع أكثر من اآلخرين ، وهو مفهوم نستخدمه كجزء          

 نحـاول   من النماذج واألطر الذهنية التي نفسر من خاللها أو        
 .أن نفهم العالم من حولنا



 ٢٩١

  سياسة الترابط سياسة الترابط   ••

••  LLiinnkkaaggee  PPoolliittiiccss  

  هي سياسة يتم ممارسة النفوذ فيها لـيس فـي ميـادين            
رية فقط وإنما في ميادين العمل والتجـارة ، ووجـود           عسك

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.  

  السياسة المحلية السياسة المحلية   ••

••  LLooccaall  PPoolliittiiccss  
هي إحدى مستويات النشاط السياسي،وهو المستوى األدني       
الذي يتقرر فيه من يحصل على ماذا ومتى وكيف؟،أي أنهـا           

 .إعطاء جزء من النشاط السياسي للجماعات المحلية

  السيطرة السيطرة   ••



 ٢٩٢

••  DDoommiinnaattiioonn  
وهي القوة السياسية التي تمارس، في جماعة تشغل مكاناً         

اً، بواسطة شخص أو مجموعـة أشـخاص ، بحيـث           محدد
يتحملون المسئولية الخاصة بدعم النظـام والتكامـل داخـل          
الجماعة بوصفها مجتمعاً سياسياً ، وتكون أوامرهم مسـتندة         

 .إلى القوة الشرعية

  السيفا السيفا   ••

••  CC  FF  AA  //  أنظر نظام السيفاأنظر نظام السيفا  
تتكون منطقة السيفا االقتصـادية مـن اتحـادين نقـديين        

ضهما في أفريقيا ، هما االتحاد النقدي لغرب        منفصلين عن بع  
: ويضم في عضويته سبع دول أفريقية هي        UMOAأفريقيا  

بنين ، وبوركينا فاسو ، كوت ديفوار ، مـالي ، النيجـر ،              
السنغال ، توجو ، واالتحاد النقـدي لـدول وسـط أفريقيـا             

BEAC          ويضم فـي عضـويته سـت دول أفريقيـةهي  :
 ، تشـاد ، الكونغـو ، غينيـا          الكاميرون ، أفريقيا الوسطى   

االستوائية ، الجابون ، ويتبع كل من االتحادين نظام تثبيـت           



 ٢٩٣

قيمة العملة المتداولة في منطقة السيفا بالنسبة للفرنك الفرنسي         
قبل إلغاء التعامل به وإحالل اليورو محله ، ومنطقة السـيفا           

 .النقدية أثبتت تواجدها القوي على الساحة النقدية األفريقية

  ) ) علم الداللة علم الداللة ( ( سيمانتكس سيمانتكس   ••

••  SSeemmaattiiccss  

وهو علم الداللة الذي يهتم بدراسة اللغة من حيـث أنهـا            
كلمات تدل على معان ، وهو يعتمد على دراسـة الصـوت            
وعلى الدراسة النحوية ولكنه يدخل فـي اعتبـاره عوامـل           
إنسانية واجتماعية كشخصية المتكلم والسامع وظروف الكالم       

 Sematicتبــاين الــدالالت ، وعنــدما نتحــدث عــن 

Differential        وهي طريقة تستخدم لتصـنيف الـدالالت 
 .واآلراء التي يعتنقها األفراد بشأن موضوع ما 

  ) ) علم اإلشارات علم اإلشارات ( ( سيموتكس سيموتكس   ••

••  SSeemmiioottiiccss  

وهو العلم الذي يهتم بدراسة اإلشارات ونظم اإلشارات ،         
ومنها إشارات المعاقين سمعيا وبصريا ، ومنهـا إشـارات          



 ٢٩٤

ور وغيرها من الرموز المستخدمة في حياتنا ، أما عـن           المر
 فهي العالمة التي يشار بها إلى شيء        Signalلفظ اإلشارة   

معين ، وتعتبر من وسائل اإلتصال ، كما أن اإلشارات مجال           
 .دراسة علم اإلشارات 

  ) ) علم العالمات والرموزعلم العالمات والرموز((سيميولوجي سيميولوجي   ••

••  SSeemmiioollooggyy  

ـ          طالحية وهو علم دراسـة اسـتعمال العالمـات االص
ووظيفتها في المجتمعات ، فيدرس هذا العلم العناصر التـي          
تتكون منها العالمات والقوانين التي تحكمها ، ويعتبر علـم          
اللغة من أجزاء علم العالمات والرموز ، كما يمكـن فهـم            
العالمات وأهميتها في الرسالة من خالل التحليل السيمولوجي        

 .للرسالة اياً كانت 

  سياسة العزلة سياسة العزلة   ••

••  NNoonn--EEnnttaanngglleemmeenntt  
هي سياسةأمريكية بعزلة الواليات المتحدة األمريكية عن       
الشئون األوربية ، وهي السياسة التي نـادى بهـا جـورج            



 ٢٩٥

واشنطون وجيفرسون منذ استقالل الواليات المتحدة وحتـى        
م ، اعتماداً على أن البالد تعيش فـي طمأنينـة           ١٩١٦عام  

اعتماداً على  وسالم دون خوف من غزو أو عدوان خارجي         
الموقع الجغرافي وهذا ما عزز سياسـة العزلـة واالبتعـاد           

 .األمريكية

  سيزاريزم سيزاريزم   ••

••  CCeeaassrriissmm  

مصطلح يتحدث عن نظام يشبه نظام حكم يوليوس قيصر         
، ويقوم على الحق اإللهي في الحكم مع السعي إلـى كسـب             
الشعب ، فهو له صفة كونية تقوم على مباديء الحق اإللهي           

 .قوة الشعب باالتصال المباشر معه مع االستناد ل

 



 ٢٩٦

  
  

     



 ٢٩٧

  حرف الشينحرف الشين

  الشائعات الشائعات   ••

••  RRuummoouurrss  

وهي أفكار خاصة يعمل رجال الدعاية على أن يؤمن بها          
الناس ، كما يعمل أن ينقلها كل شخص إلى آخرين حتى تذاع            
وتنتشر بين جميع الجماهير ، وقد يطلقها أفراد أو جماعـات           

و لتوصيل رسالة معينة للقـادة أو       للتعبير عن مكنون معين أ    
للتأثير على صناع القرار أو لتشويه عمل معين أو لإلثـارة           

 . الجماهيرية ، وقد تكون لها قدر من الحقيقة 

  شبكات االتصال شبكات االتصال   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNeettwwoorrkkss  
وهي شبكات االتصال الدولية التي تنقل المعلومات عبـر         

ـ          ق السـريع   األمم وتكون لها الصفة الدوليـة ضـمن الطري
 . للمعلومات،ومن أهم الشبكات شبكة اإلنترنت الدولية



 ٢٩٨

  شبه جماعة شبه جماعة   ••

••  QQuuaassii  GGrroouupp  

وهم مجموعة من السكان بدون بناء تنظيمي وغير منظمة         
كالتجمعات الفجائية والحشود والتجمهرات والبدو ، وقد تكون        
هذه المجموعات عرقية ولكنها غير منظمة وغير قادرة على         

 .بناء أمة أو دولة التأثير السياسي و

  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 التسلطية الشخصية التسلطية   ••

••  TThhee  AAuutthhoorriittaarriiaann  PPeerrssoonnaalliittyy  



 ٢٩٩

ر والتسلط أسلوباً لها    ـهي الشخصية التي تتخذ من القه     و
في التعامل مع اآلخرين ، حيث ترتبط السـمات الشخصـية           

 .باالتجاهات االجتماعية والسياسية

  الشخصية القومية الشخصية القومية   ••

••  NNaattiioonnaall  CChhaarraacctteerr  
مصطلح يشير إلى األسـس الثابتـة والمالمـح النفسـية           

 .هم عن غيرهم والثقافية التي تجمع بين أفراد األمة وتميز

  الشرعية الشرعية   ••

••  LLeeggiittiimmaaccyy  
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  



 ٣٠٠

هي الشرعية المستمدة من خارج نطاق األقلـيم ، مثـل           
اف المنظمات الدولية أو القوى الكبرى أو بعض محاور         اعتر

وهي الشـرعية بـالقوة     ( العمل الدولي ، أو قوات االحتالل       
وهذا المجال من الشرعية يظل محل شك حتـى         ) العسكرية  

يتم االعتراف من قبل الشعب ثم االعتراف في إطار اإلقليم ،           
ومن أمثلة الشرعية الخارجيـة الشـرعية الدوليـة للصـين          
الوطنية قبل استعادة الصين الشعبية لهذه الشرعية والشرعية        

 ...الدولية إلسرائيل وغيرها 

  الشرف الصحفي الشرف الصحفي   ••

••  PPrreessss  MMoorraall  ccooddee  

هو ميثاق يتعهد من خالله رجـال الصـحافة واإلعـالم           
بتزويد الجمهور باألنباء الصحيحة والتحقـق مـن صـحة          

امة المعلومات التي يحصلون عليها واإلخالص للمصلحة الع      
وتجنب السعي وراء منفعتهم الخاصة والحفاظ علـى أمانـة          
المهنة وكرامتها واالحتفاظ بسرية المصادر التي يستقون منها        

 .األنباء 



 ٣٠١

  الشركات متعددة الجنسية الشركات متعددة الجنسية   ••

••  MMuullttiinnaattiioonnaall  

وهي الشركات العمالقة في عالم اليوم والتي تعمـل فـي           
تهـا  أكثر من دولة من دول العالم ، والتـي تتعـدى ميزانيا           

المليارات من الدوالرات ، والتي تحتكـر بعـض جوانـب           
االنتاج العالمي وخصوصا التكنولوجيا المتقدمة والكمبيـوتر       
واألجهزة االليكترونية المتقدمة ، وقد يطلق عليها الشـركات         

 ، ولها نفوذ سياسي هائل في       Transnationعبر القومية   
 العالمية  عالم اليوم على الحكومات والشعوب وعلى السياسة      

 .في كافة المجاالت 

  مؤسسة مؤسسة / / شركة مساهمة شركة مساهمة   ••

••  CCoorrppoorraattiioonn  

الشركات أو المؤسسات هي شركة قانونيـة أو اعتباريـة          
تُنشأ بموجب القانون للقيام بعمل أو نشاط مشروع ، ويكـون           
لها اسم موثوق به ، ويطلقون هذا المصطلح فـي الواليـات            

ت المؤسسـة   المتحدة على المؤسسات بصفة عامة ، فإذا كان       



 ٣٠٢

 أمـا إذا  Privat Coporationتهدف إلى الربح فتسمى 
 Publicكانـت تهـدف إلـى المنفعـة العامـة فتسـمى       

Coporation. 

  الشروط المتبادلة الشروط المتبادلة   ••

••  TTeerrmmss  OOff  RReeffeerreennccee  

هـي  ) أو التبادلية أو المعاملة بالمثل      ( الشروط المتبادلة   
التزامات بين طرفين في أي تعاقد تضفي واجبات وحقـوق          

 من الطرفين المتعاقدين ، وتنطبـق علـى المعاهـدات           لكل
االدولية ثنائية األطراف ففي كافة المجاالت الدولية ، حيـث          
تكون االلتزامات متبادلة طبقاً لما تم االتفاق عليـه ، وتتخـذ       
صورة المعاملة بالمثل في العالقات السياسـية واالقتصـادية         

 .الدولية 

  الشريك المتضامن الشريك المتضامن   ••

••  AAccttiivvee  PPaarrttnneerr  



 ٣٠٣

الشريك المتضامن في شركات التوصية البسيطة هو الذي        
يضطلع بإدارة الشركة وتكون كل أمواله ضامنة اللتزامـات         

 .الشركة ويظهر اسمه في مستنداتها 

  شعار شعار   ••

••  SSllooggaann  
الشعار هو عبارة مختصرة سهلة التردد تعبر عن فكـرة          
ثابتة أو قيمة أو هدف ، وتهدف عادة لإلقناع بحيـث تـؤثر             

 العام وتجتذبه إليه بدون مناقشة ، وتستعمل فـي          على الرأي 
الموضوعات الوطنية وفي الدعاية أيضـاً ، ولكنهـا سـهلة           

 .الرسوخ في ذهن الجماهير 

  الشعب الشعب   ••

••  PPeeooppllee  
هم مجموعة من األفراد تتميز عن باقي األفراد بميزة أو          
أكثر مثل اإلقامة في منطقة معينة أو السـاللة أو المهنـة أو             

لون أساساً لقيام كيان سياسي واحد وهو الدولة        العقيدة ، ويشك  
. 



 ٣٠٤

  شعبي شعبي   ••

••  PPoopp--  PPooppuullaarr  
وهو مصطلح يشير إلى كل الثقافة والفنون الشعبية التـي          
تشيع بين جماهير العامة وتستخدم في االحتفاالت والتجمعات        

 .والشعائر الوطنية ، وهي جزء من الثقافة للبلد

  شعور جمعي شعور جمعي   ••

••  CCoolllleeccttiivvee  CCoonnsscciioouussnneessss  
عملية إدراك األفراد للعالقات االجتماعيـة بيـنهم        وهي  

ولتجاربهم المشتركة ، وقد يتحول هذا الشعور نحو االشتراك         
 .في تحمل مسئوليات النهوض بمجتمعهم 

  الشمولية الشمولية   ••

••  TToottaalliitteerriiaanniissmm  
هو نمط مثالي من أنماط علم االجتماع السياسي نادى بـه           

يين ، ويتطلـب    كثير من العلماء والكُتاب األوربيين واألمريك     
وجود عقيدة سياسية رسمية ومتطورة واحدة فـي المجتمـع          



 ٣٠٥

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         

ئديـة  القادة وغير القادة ويمكن عبور هذا الخط بشروط عقا         
وقيام النظام السياسي على أساس التعبئة السياسية الدائمة من         
أجل تحقيق األهداف الدائمة للعقيدة السياسية ، ويطلف لفـظ          
شمولي على أي نظام سياسي ينفذ سياسة الحـزب الواحـد           

 .والعقيدة الواحدة 

  أنظر تشاورأنظر تشاور /  / CCoonnssuullttaattiioonnالشورى الشورى   ••

  الشيطان الفقير الشيطان الفقير   ••

••  PPoooorr--DDeevviill  SSyynnddrroommee  
و مصطلح يطلق على السـلوك اإلرهـابي وظـاهرة          وه

التعاطف مع الفكر المتطرف والسلوك اإلرهـابي والـرفض         
للحكومة والتشـكك فـي جـديتها لإلصـالح االجتمـاعي           
واالقتصادي والسياسي ، ويصـفه الـبعض بأنـه مـرض           



 ٣٠٦

اجتماعي تعيشه بعض المجتمعات المتطرفة خاصة التي تتسم        
 .أنها مصلحة للعالم أجمع بالفقر الكبير ومع ذلك تعتقد 

  الشيك الشيك   ••

••  CChheecckk  //  CChheeqquuee  

الشيك ورقة مالية هامة في حياتنا ، ألنه أمر مكتوب من           
بـدفع  ) المصرف  ( إلى المسحوب عليه    ) العميل  ( الساحب  

من حساب الساحب   ) المستفيد  ( مبلغ محدد إلى طرف ثالث      
 .، ويستحق الدفع عند الطلب 

  شيوعية شيوعية   ••

••  CCoommmmuunniissmm  
ا هي إال حركة فكرية وسياسية تهـدف إلـى          الشيوعية م 

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          

ير كـل أسـباب المعيشـة       االنتاج والخدمات في مقابل تـوف     



 ٣٠٧

الكريمة لكافة أفراد الشعب ، والمحو الكامل للفروق الطبقيـة   
ومحو الفروق الثقافية والتقريب على نحو أكبر بـين األمـم           

 .والثقافات القومية والتقدم نحو التجانس االجتماعي 
 
 



 ٣٠٨

 

  
  

     



 ٣٠٩

  حرف الصادحرف الصاد

  الصحافة السرية الصحافة السرية   ••

••  UUnnddeerrggrroouunndd  PPrreessss  
 هي صحافة ال تعلن عن مصدرها التـي         الصحافة السرية 

تصدر منه ، وال تبوح أيضاً  باسم الجهة التي تمولها وتعمل            
على إشاعة البلبلة وحرب األعصاب والتشكيك والتحـريض        

 .على التمرد 

  الصحافة الصفراء الصحافة الصفراء   ••

••  YYeellllooww  JJoouurrnnaalliissmm  

 والجرائد التـي    الصحافة الصفراء هي من أنواع الصحف     
 ،   بقصد اإلثارة لـدى الجمـاهير      تصدر في العالم المعاصر   

والتي تؤكد على الموضوعات الفاحشة والمكشوفة والمثيرة ،        
 Journalism وهنــاك صــحافة اإلثــارة اإلخباريــة

Sensational     وهي صحف تعيش علـى الـرأي العـام



 ٣١٠

اليومي ، فهي تتلقف األحداث اليومية الهامة وتجعـل منهـا           
 .ارة اهتمامهم العناوين الضخمة لجذب انتباه القراء وإث

  الصراع الصراع   ••

••  CCoonnfflliicctt  
هو عملية من العمليات المصاحبة إلعداد القرار       الصراع  

 وقد يكون عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو صراع          السياسي
في المصالح ، فالصراع عملية مركبة تنشأ بين طـرفين أو           

 ، وينشب إذا تعارضت أهـداف الفـاعلين السياسـيين           أكثر
 يعني أحد طرفي العالقة الصـراعية       بصورة مباشرة وحينما  

كما أن الصراع قد ينتج عن      ٠خسارة مباشرة للطرف الثاني     
تناقضات بين مصالح الطبقات التي تفضي النقسامات حـادة         
في المجتمع ، كما أن الصراع قـد يعنـي الصـدام بقصـد              
االحتواء وقد ينتهي باالفتراق ، وهناك ثالثة نماذج أساسـية          

 Games والمباريــات Fightsالقتــال : للصــراع 
  . Debatesوالمناقشات أو الجدل 

  الصناعة الصناعة   ••



 ٣١١

••  IInndduussttrryy  

الصناعة هي كل عملية يقصد بها استخالص المواد الخام         
من باطن األرض أو تغيير حالتها ، إما بإنتاج كامل للسلع أو            
نصف مصنعة ، لتستعمل في عمليات التصنيع ، كما يـدخل           

ة والبناء ، والصـناعة قـد       ضمن الصناعة العمليات اإلنشائي   
تكون خفيفة أو تحويلية أو ثقيلة ، وتختلف الصناعة اليدويـة           
عن الصناعة اآللية عن الصناعية الرقمية غزيرة اإلنتاج التي         

 .تستخدم الحاسب والبرمجيات 

  صناعة القرار صناعة القرار   ••

••  DDeecciissiioonn  ––  MMaakkiinngg  
وانين في المجتمع   قوهي عملية اتخاذ مختلف القرارات وال     

 في هذه العملية وكيفية إعداد القرار قبل إصداره ،          ومن يسهم 
 .والمستويات المختلفة التخاذ القرار ثم تنفيذه

  صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة   ••

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnssCChhiillddeerrnn,,ss  FFuunndd  

((UUNNIICCEEFF))      



 ٣١٢

وهو هيئة دولية تختص بشئون الطفولة ورعايتهـا فـي          
في كافة  ) نسيف  اليو(  ، ومشهور اسمه     مختلف أنحاء العالم  

 .أنحاء العالم 

  صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي   ••

••  ((IIMMFF))    IInntteerrnnaattiioonnaall  MMoonneettaarryy  FFuunndd  

أنشيء عـام   صندوق النقد الدولي منظمة دولية اقتصادية       
 ، ولها دور سياسي واضح وكبيـر ، وتتصـف           ١٩٤٧عام  

بأنها منظمة فـوق أمميـة خاصـة بتصـحيح المسـارات            
تفاقية بيريتـون وودز    أنشيء بمقتضى ا  ..االقتصادية للدول   

 لإلشراف على الجوانـب النقديـة للمـدفوعات         ١٩٤٤عام  
الدولية ولتحقيق استقرار أسعار العمالت وعدم تعددها وإلغاء        
الرقابة على الصرف بغرض تشجيع التبادل الدولي مع العمل         
على تحقبق توازن موازين المدفوعات، وكذلك منح الـدول         

الح االقتصادي ومراقبة   والحكومات القروض الالزمة لإلص   
وللصندوق ... الحالة االقتصادية العالمية ، ومقره نيويورك        

دور هام في االقتصاد العالمي باالشتراك مع البنك الـدولي ،   
ولقد تم تعديل قوانين الصندوق لتحقق تطوراً هاماً في تاريخ          



 ٣١٣

 أدخل الصندوق ترتيبات    ١٩٥٢فيعام  : منها مثالً : الصندوق  
 المساعدة التي تتيح لألعضاء الحصـول علـى         المساندة أو 

 أضـاف   ١٩٦٣تمويل تلقائي في حدود معينة ، وفي عـام          
الصندوق تسهيالت التمويل التعويضي والتي أتاحت للـدول        

من حصـتها ، وفـي عـام        % ٥٠النامية السحب في حدود     
م أدخل الصندوق حقوق السحب الخاصة ، وفي عـام          ١٩٦٩
دوق للسماح للدول األعضـاء     م تم تعديل اتفاقية الصن    ١٩٧٨

بتعويم عمالتها بشرط إشـراف الصـندوق علـى اتفاقـات           
 .الصرف بين األعضاء  

  صنع القاعدة صنع القاعدة   ••

••  RRuullee  MMaakkiinngg  
وهي عملية وضع السياسات واتخاذ القـرارات المختلفـة         

 .داخل الدولة ، وتشترك فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية



 ٣١٤

 

  
  

     



 ٣١٥

  حرف الضادحرف الضاد

  الضرائب الضرائب   ••

••  TTaaxxeess  
وهي عبارة عن مستحقات للدولـة يـتم تحصـيلها مـن            

حسـب  ( المواطنين داخل الدولة في مجاالت محددة قانونيا        
وهي تصاعدية على الدخل واألربـاح ،       ) ظروف كل دولة    

وتستخدم الحصيلة في إنشاء المرافق العامة في الدولـة مـن     
طرق وكباري وصرف صحي ومستشفيات ومؤسسات التعليم       

 . وخالفه المجاني

  ضريبة دخل بجواتي ضريبة دخل بجواتي   ••

••  BBaagghhwwaattii  IInnccoommeettaaxx  

وهو اقتراح طرح في السبعينات ويقضي بجمع ضـريبة         
لدعم الدول النامية ـ يمكن أن تكون تناسبية وتصـاعدية ـ    
يدفعها المهنيون من نازحي بلد نام إلى السلطات الضـريبية          
في البلد المتقدم المضيف في مدي فترة زمنية محدودة ، ومن           



 ٣١٦

 يجري تسليمها بإشراف األمم المتحدة إلى حكومـة بلـد           ثم
 . المنشأ ، وهذه الضريبة لم يتم إقرارها دولياً 

  ضريبة المبيعات ضريبة المبيعات   ••

••  TTaaxx  OOnn  SSeelllliinngg  

هي الضريبة التي تفرض على السلع المبيعة في بعـض          
 .األصناف ، والغرض منها زيادة اإليرادات الحكومية 

  ضغوط ضغوط   ••

••  PPrreessssuurreess  
لجماعات المختلفـة داخـل النظـام       وهي التفاعالت من ا   

 .وخارجه والتي تعبر عن التفاعل داخل المجتمع 

  ضغوط مضادة ضغوط مضادة   ••

••  PPrreessssuurreess   --  CCoouunntteerr  
تعبر عن رد فعل الجماعـات      الضغوط المضادة هي التي     

 لقـرارات    لسياسة معينـة أو     داخل مجتمع معين،     المختلفة



 ٣١٧

، معينة ، أو التجاهات اقتصادية واجتماعية وسياسية معينـة          
 . لضغوط جماعة أو جماعات أخرىأو

  الضمان االجتماعي الضمان االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy  

هو وسيلة الدول الرأسمالية في إحداث نوع من التكافـل          
االجتماعي أو توفير الحد األدني من الحياة الكريمـة لـذوي           
االحتياجات الخاصة من الفقراء والمعاقين والمتعطلين عـن        

ويسـتخدم الضـمان    العمل والمسنون والعجزة وأسـرهم ،       
االجتماعي إلحداث التوازن االجتماعي بين مختلـف فئـات         

 .المجتمع في أغلب المجتمعات 

  الضوابط والموازين الضوابط والموازين   ••

••  CChheecckk  &&  BBaallaanncceess  

هي مجموعة اإلجراءات والقواعد التي تتم أثناء وضـع          
الدستور بهدف الحيلولة دون المساس بـالحقوق والواجبـات         

ديمقراطية أو انبعاث نوع جديد     فيه، ودون المساس بال   الواردة  



 ٣١٨

من االستبداد ، مثلما تم ذلك أثناء وضع الدستور األمريكـي           
 .م ١٧٧٨في فيالدلفيا عام 

 



 ٣١٩

 

  
  

     



 ٣٢٠

  حرف الطاءحرف الطاء

  الطابع القومي للشخصية الطابع القومي للشخصية   ••

••  NNaattiioonnaall  CChhaarraacctteerr  
وهو مصطلح يعبر عن سمات ومالمح الشخصـية التـي          

 ، أو هي تلك النمط      ترجع إلى عضوية الفرد في قومية معينة      
من الخصائص السلوكية التي تميز أبناء أمة أو قومية معينة          

 .عن أبناء األمم أو القوميات األخرى 

  الطابور الخامس الطابور الخامس   ••

••  FFiifftthhCCoolluummnn  

مصطلح يرمز إلى مجموعة الجواسـيس والخونـة مـن          
المواطنين والذين يتعاونون مع جيش االحتالل ضد الـوطن         

 مصطلحاً يطلق على سـائر      وضد جيوش التحرير ، ثم صار     
الخونة الذين يتعاونون مع المحتلين أو يتجسسون لمصـلحة         

 . دولة أجنبية 



 ٣٢١

  طبقة حاكمة طبقة حاكمة   ••

••  RRuulliinngg  CCllaassss  
وهي الطبقة أو الصفوة أو النخبة التي تمارس الحكم فـي           
كافة المجتمعات ، وقوتها ترجع إلى الطبيعة التنظيمية العالية         

 .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  
وهي أغلبية الشعب من كافـة الفئـات ، وهـي أغلبيـة             

 .محكومة ، وتتميز بأنها غير منظمة 



 ٣٢٢

  بقة المهيمنة بقة المهيمنة الطالط  ••

••  HHeeggeemmoonniicc  CCllaassss  

هي الطبقة التي تسيطر على الحكم وعلى       الطبقة المهيمنة   
القيادة وعلى مؤسسات اتخاذ القرار في دولة ما ، مثل طبقة           
البروليتاريا في المجتمعات االشتراكية والطبقة البرجوازيـة       
في المجتمعات الرأسمالية ، ولها القدرة على السيطرة علـى          

 .دمة مصالحها األمور لخ

  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            
الكومبيوتر وعصر الهواتف المحمولة أو الخلوية ، وما نـتج          
عنه من انطالق االتصاالت آلفاق متقدمـة وتبعهـا عصـر           
السموات المفتوحة وعصر العولمة والكوكبة والقرية الكونية       



 ٣٢٣

، فالمعلومات ال يستطيع أحد أن يحجبها ، وتنتقـل بسـرعة            
 .فائقة وسهولة ويسر بين بلدان العالم 

  الطلب الطلب   ••

••  DDeemmaanndd  

الطلب من الناحية االقتصادية عبارة عن الكميـات التـي          
يكون المستهلكون مستعدين وقادرين على شرائها عند األثمان      
المحتملة لها في فترة زمنية معينة ، ويرجع التغير في الطلب           
إلى التغير في الثمن ، بمعنى أنه إذا ارتفـع ثمـن السـلعة              
انخفضت الكمية المطلوبة منها ولو على المسـتوى الزمنـي          

 .القصير 

  طوائف طوائف   ••

••  CCaasstteess  

س يجمعهم دين أو لون أو جـنس ،         هي مجموعة من النا   
وهــي متدرجة في مرتبتها االجتماعيـة وتفصـلها عـن          
بعضها حواجز اجتماعية كثيرة ، والطائفية موجودة في الهند         

 .ولبنان بكثرة وهي مقننة دستورياً 



 ٣٢٤

  الطوطمية الطوطمية   ••

••  TTootteemmiissmm  

ــة  ــمولية   الطوطميـ ــرتبط بالشـ ــطلح مـ مصـ
Totalitarianism    توسط بـين   يمعناه   ارتباطاً كبيراً ، و

 والشمولية ، وتوصـف بـه بعـض         Tortsإلحاق الضرر   
 . أنظر الشمولية  .المجتمعات ذات االتجاه الشمولي 

  الطوعية الطوعية   ••

••  VVoolluunnttaarriissmm  
 وهي فكرة تجعلنا نتصور أن اإلنسان فاعالً باسـتمرار ،         

باعتباره كائناً إيجابياً وليس سلبياً ، فهو ليس مجرد مستجيب          
 اجتماعية ، ولكنه يخلق المعـاني       لدوافع بيولوجية أو مطالب   

ويبادر بأنماط للفعل والسلوك ويفسر المواقف ويسيطر علـى   
 .المجال الذي يعيش فيه 

  الطوكيو جاوا الطوكيو جاوا   ••

••  TTookkuuggaaww  RReelliiggiioonn  



 ٣٢٥

 حـدد   Bellahدراسة أجراها العالم بياله     الطوكيو جاوا   
فيها القوى الدافعية والعاطفية التي مكنت اليابان من السـير          

 الصـــناعي وهـــو الخصوصـــية نحـــو المجتمـــع
Particularism   واألداء Performance    وأن هذه ، 

 .القيم قد توافقتا مع العواطف والمشاعر الدينية اليابانية 
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 ٣٢٧

  اءاءظظحرف الحرف ال

أنظــر فينومينولوجيــا  أنظــر فينومينولوجيــا  / / الظاهراتيــة الظاهراتيــة   ••
PPhheennoommeennoollooggyy  

  الظروف العالمية الظروف العالمية   ••

••  WWoorrlldd  CCoonnddiittiioonnss  
حدث في العالم ، وخصوصاً     هي التغييرات الكبيرة التي ت    

التطورات التي حدثت في المجـال السياسـي واالجتمـاعي          
 .والسياسي في القرنين الماضيين 

  الظواهر االرتباطية أو االقترانية الظواهر االرتباطية أو االقترانية   ••

••  CCoonnjjuunnccttuurraall  
وهي عبارة عن مظاهر ثبات أو تغير واسعة النطاق فـي         
البناء االجتماعي ، ومن ذلك التحوالت التـي تطـرأ علـى            

القتصادية أو االنتقال من المجتمع الزراعـي إلـى         الدورة ا 
المجتمع الصناعي وغير ذلك من الظـواهر التـي تـرتبط           

 .بعضها بالبعض اآلخر



 ٣٢٨

  الظواهر التوزيعية المتغيرة الظواهر التوزيعية المتغيرة   ••

••  DDiissttrriibbuuttiivvee  CChhaannggeess  

هي ظواهر اجتماعيـة ديناميـة كـالتغير فـي السـنن            
االجتماعية وأساليب الحياة ومعـدالت المواليـد والجريمـة         
والزواج وما إلى ذلك ، ويمثل هذا النـوع مـن الظـواهر             
مجموعة من األفعال الفردية العديدة وال ينطوي على أهداف         

 .شعورية جماعية للجماعة 

  الظواهر الجمعية الظواهر الجمعية   ••

••  CCoolllleeccttiivvee  
هي األهداف الشعورية الجماعية للجماعة والتـي تمثـل         

ـ          ل مكانة أساسية في هذه الظواهر االجتماعية الدينامية ، مث
الحركات االجتماعية المنظمة والسياسات اإلدارية والثورات      

 .السياسية المختلفة 
 
 



 ٣٢٩

  
  

     



 ٣٣٠

  حرف العينحرف العين

  عادات عادات   ••

••  HHaabbiittss  
هي ما يتعود الفرد والمجتمع عليه من سلوكيات يومية في          
كافة المجاالت ، وهي نتيجة للتفكير ثم الفعل والذي إذا تكرر           

 التي هي أساس للصـفات      أصبح عادة ، ومجموعها العادات    
Characters        ًوأن العادات مثل األسالك حينما تنسج معا ،

يصبح من الصعب كسرها ، كما أن العادة لها ثالثة عناصر           
 .المعرفة والمهارة والرغبة : هي 

  عادات وتقاليد ومثل  عادات وتقاليد ومثل    ••

••  NNooeemmss  &&  IIddeeaallss  

هي السلوكيات االجتماعية والسياسية التي تنتقل من جيل        
 نستطيع تغييرها بسهولة والتـي ترسـخ فـي          إلى جيل وال  

وجدان المجتمع ويعمل النظام السياسي علـى التشـبث بهـا        
 .ونقلها لألجيال الجديدة 



 ٣٣١

  العالم الثالث العالم الثالث   ••

••  TThhiirrdd--WWoorrlldd  

يقصد بالعالم الثالث مجموعة البلدان والدول التي ال تنتمي         
الـدول  ( وال للعالم الثاني    ) الدول الرأسمالية   ( للعالم األول   

وقد تسمى دول الجنوب أو الـدول       ) 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        
 عسكري أو لشكل آخر من أشكال السيطرة        خضعت الحتالل 

السياسية ، وينتج المواد الزراعية والمواد األولية ، وتوصف         
 واألكثـر تـأثراً   Least Developedبأنها األقل نمواً 

Most Seriously Affected.  

  العالم ثالثيون العالم ثالثيون   ••

••  TThhiirrdd  ––  WWoorrllddiisstt  



 ٣٣٢

هي تسمية تطلق على أصحاب المدرسة الراديكالية قـي         
نظراً لتركيزهم على البعد الجغرافي في كافة األحداث        التبعية  

 . والتغييرات السياسية واالقتصادية العالمية

  عالم ماك عالم ماك   ••

••  MMaacc  WWoorrlldd  

هو مفهوم يعبر عن سيطرة أمريكا على العالم ووصـفها          
بسيدة العالم بسبب قدرتها الكبيرة ، فالمفهوم الجديد للقـدرة          

 والذكاء ، وعـالم     يعلو فوق قدرات وسائل اإلعالم واالتصال     
ماك تعني بدقة سيطرة االحتكارات اإلمريكيـة ومؤسسـاتها         

 .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 

 .للديمقراطية ذلك أرسطو في مفهومه الشائع 



 ٣٣٣

  عبادة الفرد عبادة الفرد   ••

••  PPeerrssoonnaalliittyy  CCuulltt  

عبادة الفرد مصطلح يقصد به اإلعجاب الشديد بشـخص         
 .مشهور خصوصاً إذا كان زعيماً سياسياً 

  عبر الدول عبر الدول   ••

••  TTrraannssnnaattiioonn  

مصطلح حديث ، ويقصـد بـه       ) عبر الدول   ( مصطلح  
الحديث عن المنظمات التي تشترك في عضويتها الدول ، أي          

لدول عضواً وحيدا فيه بعيدا عن المنظمات فوق        التي تكون ا  
 .الدول ، ومتعددة الجنسيات 

  العبيد العبيد   ••

••  MMeenniiaallss  
يمثلون أدني الطبقات االجتماعية في التـاريخ ، وهـم ال           
يصلحون لعمل يفيد العقيدة الدينية القائمة على تقديم الفـداء          
والقرابين وهم مكرهون على حياة العبودية والـرق تحـت          



 ٣٣٤

ت األخري ، والعبيد غير موجودين في عالمنـا         هيمنة الطبقا 
المعاصر الذي ألغى الرق منذ بداية القرن العشرين ، ومـع           
تنفيذ المعاهدة الدولية لحقوق اإلنسان التي ألغت الرق تمامـاً          
أصبح هؤالء العبيد أحراراً ومواطنين عاديين لهـم الحقـوق     

 .وعليهم الواجبات 

  عداء عداء   ••

••  EEnneemmiittyy  
ع السياسي بين دولتين أو مجموعة      هو آخر مراحل الصرا   

من الدول، والعداء هو المقدمة الطبيعية للمواجهة العسـكرية         
 .السافرة والمريرة بحيث تؤدي الحرب إلى تفاقم العداء

  العداء للسامية العداء للسامية   ••

••  AAnnttii--SSeemmiittiissmm  // ــامية     ــر السـ ــامية   أنظـ ــر السـ    أنظـ

SSeemmiittiissmm  
وهو اتهام يهودي للغرب أوالً ثم للعرب أخيراً من أجـل           

ي نفس الوقت اسباغ الشـرعية علـى فكـرهم          ابتزازهم وف 



 ٣٣٥

ووجودهم ، والمصطلح يعني أنهم يعاملون معاملة سيئة فـي          
األقطار التي يقيمون فيها بسبب التفريق بينهم وبين غيـرهم          
من األجناس األخرى ، كما يعتبـروا أي ناقـد آلرائهـم أو             
تاريخهم بأنه معاٍد للسامية بقصد إرهاب العالم كله ومنعه من          

 .م وتحليل شحصياتهم وتفنيد آرائهم ومعتقداتهم نقده

  عدم اتخاذ قرار هو قرار عدم اتخاذ قرار هو قرار   ••

••  AA  DDeecciissiioonn  NNoott  ttOO  DDeecciiddee  

هو نـوع مـن ممارسـات القـوة يمكـن مالحظتهـا             
Observable         بمعنىأن يكون من الصعب اتخاذ قـرار ، 

 . معين فيكون القرار هو عدم التغيير 

  عدم العنف والدفاع السلبي عدم العنف والدفاع السلبي   ••

••  NNoonn--VViioolleennccee  

سياسة المهاتما غاندي ، وهي سياسة تعني أن يقـف          هي  
الشعب ضد المستعمر موقف عدم تعاون وبطريقة سلبية وال         

 .يلجا إلى العنف في المقاومة 



 ٣٣٦

  عدم فاعلية السياسة عدم فاعلية السياسة   ••

••  PPoolliiccyy  IInneeffffeeccttiivveenneessss  TThheeoorrmm  

هو مفهوم يعني أن توقعات األفراد وتكيف سـلوكهم إزاء          
ضع قيـوداً علـى فاعليـة       التغييرات المختلفة في المجتمع ت    

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           

ة مما يؤدي لحدوث تضخم وطلب      االقتصادية والمنافسة الكامل  
العمال زيادة األجور مما يؤدي لقيام رجال األعمـال برفـع           
أسعار منتجاتهم الخ من تأثيرات ، وبالتالي ال تنجح السياسة          
في تحقيق أهدافها ألنها ستؤدي إلى زيادة سريعة في األسعار          
واألجور والتكاليف ، مما يجعلها عديمة الفاعلية فـي هـذا           

 . األمر

  عدوان عدوان الال  ••

••  AAggggrreessssiioonn  



 ٣٣٧

العدوان مصطلح يطلق على الحرب العسكرية أو الهجوم        
المسلح على دولة من الدول ، وذلك عندما يأتي من الخـارج     
بقصد االحتالل أو التدخل في الشئون الداخلية أو االسـتيالء          
على الثروات االقتصادية في الدولة المعتدى عليها أو الهيمنة         

م القوة المسلحة من جانـب طـرف        عليها ، فهو يتم باستخدا    
 .دولي ضد دولة 

  عدواني عدواني   ••

••  BBeelllliiccoossee  

العدواني سياسياً هو الذي يبادر الشخص الذي يكـن لـه           
الحقد ويضمر االنتقام منه إلى الهجوم عليه سياسياً واقتصاديا         
، كما يظهر ذلك بوضوح في موقف الصهاينة مـن عـرب            

 .فلسطين

  العرض والطلب العرض والطلب   ••

••  OOffffeerr  &&  DDeemmaanndd  

 والطلب مصطلح وقانون اقتصادي يعبـر عـن         العرض
الحرية االقتصادية بترك السلع والخدمات يحدد سعرها مدى        



 ٣٣٨

إقبال المستهلكين على هذه السلعة ، فكلما كان اإلقبال علـى           
السلعة كبيراً كلما ارتفع سعرها وكلما ضِعفَ هذا اإلقبال كلما          

 .هبط سعر السلعة مما يؤدي للكساد والبطالة 

  العرف العرف   ••

••  CCoonnvveennttiioonn  

دون والعمل به ، ب   العرف هو ما يتعارف الناس على فعله        
ضجر ، ولمدة زمنية طويلة نسبيا ، والقاعدة تقول العـرف           

المعـروف عرفـا كالمشـروط      (كالقانون يجب االلتزام بـه    
 ). شرطاً

  العرقية العرقية   ••

••  RRaacciissmm  
العرقية هي االعتقاد بأن العرق هو العامل األكثر فعاليـة          

 والمواهب البشرية وأن الفروق العرقيـة       في تكوين السمات  
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          



 ٣٣٩

والعرق األسود واألصفر ، وبدأ الحديث عن األشكال العرقية         
 ...ميزة عما سواها مثل النازية والصهيونية والبيض الخ المت

  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،          

م واألصـل الواحـد     والتي تجمعها اللغة العربيـة واإلسـال      
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 

  العزلة العزلة   ••

••  IIssoollaattiioonniissmm  

كن عن الصراع الـدولي     ويعني بها سياسياً االبتعاد ما أم     
والوقوف سلبياً من العالم الخارجي ، وهـي سياسـة تقـف            



 ٣٤٠

بمقتضاها الدولة بعيدة عن الصراعات الخارجية وتبتعد مـا         
أمكن عن منازعات الغير ، وتقصر جهودهـا علـى أرض           
الوطن وحدوده ، وال تسير وراء هذه الحدود من أجل مطمع           

 مصالحها إذا وجـه     ، ولكنها ال تتردد عن التدخل دفاعاً عن       
هجوم عليها ، وأصبح من الصعب في عصر العولمة اللجوء          
للعزلة في ظل إلغاء الحدود فعلياً بين األمم والدول والشعوب          

 .وفي ظل السموات المفتوحة وحرية التجارة العالمية 

  العزو العزو   ••

••  AAssccrriippttiioonn  
وهو أحد معايير االختيار النسبية فـي كـل المجتمعـات           

 بعض   يفاضل بين األشخاص على أساس     ويعني أن المجتمع  
 األصل العرقي أو اللون أو الدين أو        الخصائص التحكمية مثل  

، وهـي عكـس اإلنجـاز       الثروة وليس على أساس قدراتهم      
Achievement         الذي يعبر عن مكانة منسوبة للفرد فـي 

 .المجتمع على أساس أدائه لوظائفه 

  عصر المعلومات عصر المعلومات   ••



 ٣٤١

••  IInnffoorrmmaattiioonn  AAggee  

اً في أوائل العقـد األخيـر مـن القـرن           وهو عصر بدء  
العشرين ويواكب عصر العولمة بدءا من الطريـق السـريع          
للمعلومات ، وبه 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  ــبي ــر حوســــ  ، وفكــــ
Computational  ــلي ــر تواصــــ ، وفكــــ

Communicative     وفكر توليدي ، Genterative  ، 
 .وغيرها من أنماط  فكر عصر المعلومات 



 ٣٤٢

  العصرنة أو المعاصرة العصرنة أو المعاصرة   ••

••  MMooddeerrnniizzaattiioonn  
العصرنة أو المعاصرة مفهوم يعني التقـدم االجتمـاعي         

سـفة وعلـوم    واالقتصادي لجميع القوميات لتناسب روح وفل     
العصر الذي تعيشه ، والبد مـن التوافـق بـين األصـالة             

 .والمعاصرة 

  العصور الوسطى العصور الوسطى   ••

••  MMeeddiieevvaall  TTiimmeess /  / MMeeddiiaaeevvaalliissmm  

أكثر من ألف عام ، وتعبر عـن        وهي فترة تاريخية تمتد     
 ، وتنتهي سياسياً بـالثورة      العصر الذي يتلو األزمنة القديمة    

 وسادت فيها االعتقادات    الفرنسية ، وعلمياً باختراع البخار ،     
الخرافية وسيطرة الكنيسة في الغرب ، أما في الشرق فكانت          
هناك نهضة علمية وفكرية كبيرة مثلت األسس التـي بنيـت           

 ، ويقصد عادة بالمصطلح     عليها الحضارة الغربية المعاصرة   
الميل لما يتصل بنظم أعمال العصـور الوسـطى أو لكـل            

  .من تراث العصور الوسطىمايستمر من البقاء في المجتمع 



 ٣٤٣

  العصيان المدني العصيان المدني   ••

••  CCiivviill  DDiissoobbeeddiieennccee  

  حالة من حاالت الخروج عن الشـرعية       العصيان المدني 
 من بعض الفئات أو سكان منطقة من المناطق حيث          السياسية

يقومون بالمقاومة فـي تحـد سـافر للسـلطة باإلضـراب            
ـ        ة والمظاهرات واالمتناع عن تنفيذ القوانين واللجوء لمقاوم

 .السلطات بشكل جماعي 

••  العطل طل الع  

••  BBrreeddkkddoouunn  
وهو من المفاهيم التي تركز على البعد الديناميكي للنظام ،         
أي عمل التغير الذي يصيب النظم بفعل عمليات تتولـد فـي      
داخل النظم ذاتها أو بفعل االستجابة لتعديل فـي الظـروف           

 .البيئية 

  عقدة سندريال عقدة سندريال   ••

••  TThhee  CCiinnddeerreellllaa  CCoommpplleexx  



 ٣٤٤

، مثـل   يال هي عقدة اجتماعية ونفسية حديثـة        عقدة سندر 
كانـت أول   عقدة أوديب وبقية العقد االجتماعية والنفسية ، و       
 Coletteمن كتبت عن هذه العقـدة  كولـت دارولـنج    

Dowling   م ، والتي تحـدثت عـن شخصـية         ١٩٨٢ عام
المرأة وسعيها لالستقالل مؤكدة أن عقدة سندريال مـاهي إال          

 Women,s Hidden المسـتقلة  خوف المرأة من الحياة

Fear Of Independence.  

  العقالنية الفنية العقالنية الفنية   ••

••  TTeecchhnniiccaall  RRaattiioonnaalliittyy  
سمة المجتمعات الصـناعية الحديثـة    العقالنية الفنية هي    

، وتنطوي عليهـا أشـكال التنظـيم االجتمـاعي          والمتقدمة
والسياسي للرأسمالية ، حيث أن أغلبية المثقفين فيها هم فئـة           

 .الفنيين 

  لعقالنية المجردة لعقالنية المجردة اا  ••

••  AAbbssttrraacctt  RRaattiioonnaalliissmm  



 ٣٤٥

هي سمة المثقفين في المجتمعات الغربية      العقالنية المجردة   
الذين يسايرون التغير أكثر مما يقودونه ، فهـم محـافظون           
وتابعون لألنظمة االجتماعية والسياسية المسيطرة ، ويلعبون       

 .دوراً أقل

  العقلنة العقلنة   ••

••  RRaattiioonnaalliizzaattiioonn  
 كل شـيء ، أي التفكيـر المسـبق    وهي تحكيم العقل في   

بالعقل وليس بالعاطفة في األفكار والممارسات المعروضة ،        
ومنها بالطبع البرامج السياسية المختلفة ، الختيار إحـداها ،          

 Retionalisationومن هذه العقلنة مسألة عقلنة القانون 

Of Law  أي اخضاع العقل وتحكيمه قبل تطبيق القواعـد 
 .ة القانونية الجامد

  عقوبات اقتصادية عقوبات اقتصادية   ••

••  EEccoonnoommiicc  SSaannccttiioonnss  

هي إجراءات تنطوي على قطع العالقـات االقتصـادية         
والمالية ، لردع الدول التي تخرق أحكام القـانون الـدولي ،            



 ٣٤٦

إما جماعية من مجلس األمن الدولي ، وإمـا        : وتتم بقرارات   
وذلك وفقا لنص المـادة     ) دولة ضد دولة    ( بقرارات فردية   

: ق األمم المتحدة ، وقد تشمل هـذه العقوبـات            من ميثا  ٤١
، أو  ) الحصار االقتصـادي    ( العقوبات االقتصادية الشاملة    

مجال معين من العقوبات كتجميد األموال وحظـر الطيـران     
ووقف الرحالت البرية والبحرية وغلـق الحـدود ووقـف          

 .التعامل المالي مع دولة معينة،الخ 

  SSyymmbbiioottiiccعالقـات التعـايش التكـافلي    عالقـات التعـايش التكـافلي      ••

RReellaattiioonnsshhiipp /  /  أنظر الطبقات المنفصلة أنظر الطبقات المنفصلة  

  العالقات الدولية العالقات الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReellaattiioonnss  
وهو ميدان من ميادين العلوم السياسية يعالج المسائل التي         
تظهر على المسرح السياسـي العـالمي، وتحليـل طبيعـة           
العالقات بين دول العالم ووحداته السياسية وتقيـيم عوامـل          

فيما بين الـدول والمنـاطق والتجمعـات        الصراع والتعاون   
 .السياسية 



 ٣٤٧

  العالقات ذات الطابع الجماعي العالقات ذات الطابع الجماعي   ••

••  CCoorrppoorraattiisstt  TTyyppee  RReellaattiioonnsshhiipp  

وهي العالقات المنظمة بين الجماعات المختلفة والحكومة       
للوصول إلى الهدف المشترك وهو االستقرار والنمو داخـل         

اطيات الدولة ، ويظهر هذا التعاون بصورة كبيرة في الديمقر        
  .Pluralismالغربية في إطار التعددية 

  العالقات الطبقية العالقات الطبقية   ••

••  CCllaassss  RReellaattiioonnsshhiippss  
وهو مصطلح يطلق على العالقات االجتماعية التي تحدد        

 .كيفية تنظيم اإلنتاج والتوزيع في المجتمعات الرأسمالية 

  العالقات العائلية العالقات العائلية   ••

••  FFaammiillyy  RReellaattiioonnsshhiippss  

واحدة والتي تساعد على    هي العالقات بين أفراد األسرة ال     
تنفيذ جوهر ولُب عمليات التنشئة بين أفراد العائلة ، وكـذلك           
العالقات التي تساعد أفراد األسرة على أن يسـيطروا علـى           



 ٣٤٨

بعض األنشطة المهمة ، وقد تتضمن هذه العالقـات تنوعـا           
 Political Activityهائالً للنشاط السياسي أو المباالة 

Or Apathy.  

  لعامة لعامة العالقات االعالقات ا  ••

••  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  

هي عالقات مشكلة األقليات ، أي أنهـا العالقـات التـي       
، Race Problemتظهر فيها بوضوح قضية العنصـر  

ويتخذها البعض شكالً من أشكال التعددية داخل المجتمعـات         
 .المعاصرة 



 ٣٤٩

  العالمات العالمات   ••

••  SSiiggnnss  
يقصد به كل أنواع الرموز التي تنقل معنى أو ما تحـول            

بة لعقل اإلنساني بفضل مجهود هـذا       له معنى بالنس   إلى رمز 
العقل نفسه ، وسواء كان هذا الرمز شيئاً من عناصر الطبيعة           

 .أو شيئاً من ابتكار العقل اإلنساني ذاته 

أنظـر  أنظـر   /  / TTrraaddee  MMaarrkkssعالمات تجاريـة  عالمات تجاريـة    ••
  براءات اختراعبراءات اختراع

  عالمة تجارية عالمة تجارية   ••

••  BBrraanndd  
رمز يستخدم لتمييز أحد المنتجات التجارية عن المنتجات        

 التي ينتجها المنتجون المنافسون ، وهـي عالمـة          المشابهة
 .يجب توثيقها 

  العالنية العالنية   ••



 ٣٥٠

••  PPuubblliicciittyy  
العالنية هي قيمة أساسية من قيم العلم ومحدد أساسي من          
محدداته ، كما أن العالنيـة فـي االتفاقيـات والمعاهـدات            
والمفاوضات تؤدى للشفافية، على الرغم من الضغوط التـي         

 قبل الرأي العـام فـي حالـة    تقع على أطراف التفاوض من   
العالنية ، وهي قيمة أساسية في الحياة السياسية ، ألن العكس           
هو السرية وهي مرفوضة في الحياة السياسية ألنهـا تثيـر           

 .الشبهات

  علم األلفاظ علم األلفاظ   ••

••  LLeexxiiccoollooggyy  
وهو يعنى بدراسة المفردات ومعانيها في لغة واحـدة أو          

اشـتقاق األلفـاظ    في عدد من اللغات ، كما يهتم هذا العلم ب         
ــة ، وبالتعــابير  ــة واإلعرابي وأبنيتهــا ودالالتهــا المعنوي

 ..االصطالحية والمترادفات وتعدد المعاني 

  علم اجتماع اللغويات علم اجتماع اللغويات   ••

••  SSoocciioolliinngguuiissttiiccss  



 ٣٥١

وهو علم دراسة العالقات بين اللغة وعلم االجتمـاع ، أي           
بين اللغة والعالقات االجتماعية ، وتتضمن تـأثير السـياق          

اعي على بنيان اللغة واستخدامها وتأثير اللغـة علـى          االجتم
األنماط االجتماعية ، كالتي تقوم بـين الطبقـات المختلفـة           
واألقليات ، كذلك يبحث في السياسة اللغوية كتوحيـد لغـة           

 .التعليم واإلعالم واالتصال 

  علم اإلشارات والرموز  علم اإلشارات والرموز    ••

••  SSeemmiioottiiccss  // أنظر سيموتكس  أنظر سيموتكس   
ي العامـة ويشـمل كـل       وهو علم العالمات أو المعـان     

اإلشارات والمصطلحات والرموز سواء أكانـت لغويـة أو         
 .اصطالحية 

  علم الحدسيات علم الحدسيات   ••

••  HHeeuurriissttiiccss  

وهو علم يتناول استخدام حدس اإلنسان وتفكيره في التوقع         
 .العام لألحداث 



 ٣٥٢

  أنظر سيمانتكسأنظر سيمانتكس /  / SSeemmaattiiccssعلم الداللة علم الداللة   ••

  علم السيمولوجيا الشامل علم السيمولوجيا الشامل   ••

••  SSeemmiioollooggyy  

 عالقة اللغة بالفنون مثل علم الرمز العام        وهو علم يتناول  
، ويتناول ثنائية الرمز والمدلول ، أي عالقة اللغـة بفنـون            

 .الكلمة كالشعر واألدب والمسرح 

  علم العالمات والرموز علم العالمات والرموز   ••

••  SSeemmiioollooggyy  //  أنظر سيميولوجي  أنظر سيميولوجي    
والعالمـة   Iconاأليقونة : وهناك ثالث أشكال للعالمات  

والعالمـة  Index ، والمؤشر    فيها تكون مبنية على التشابه    
والعالمة تكون مستندة   Symbolفيه تكون سببية ، والرمز      

: إلى العرف أو االتفاق الجماعي، كما أن العالمة لها وجهان           
 .Signified والمدلول  Signiferالدال 

  علم الفلك علم الفلك   ••



 ٣٥٣

••  AAssttrroonnoommyy  

هو علم مراقبة السماء واكتشاف حركة النجوم والكواكب        
رام السـماوية المختلفـة ، وتسـتخدم اآلن         ليالً وحركة األج  

المناظير العمالقة والقبة السـماوية والصـواريخ واألقمـار         
الصناعية ومركبات الفضاء للقيام بدراسات فلكية لكي نعرف        

 .حركة الكون حولنا

  علم اللسانيات العصبية علم اللسانيات العصبية   ••

••  NNeeuurroolliinngguuiissttiiccss  
علم اللسانيات العصبية هو علم يسعي من خالل البيولوجيا         

لى كشف طبيعة عمل اآلليات الفسيولوجية اللغوية التي تمثل         إ
أو الشق المادي الذي يبنى عليه Hardware  عنصر العتاد

، ونقصد به النسـق المعرفـي       Softwareالشق الالمادي   
 .اللغوي داخل الذهن البشري 

  علم اللغات علم اللغات   ••

••  LLiinngguuiissttiicc  
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هو العلم الذي يتخذ اللغة موضوعاً لدراسته كنسق مستقل         
متطور ، ويدرس طبيعة اللغـة فـي ذاتهـا ، وأصـواتها             و

  ، وأصــواتها المســموعة  Phonologyالملفوظــة 
Phonoticsــا ــدها Structure ، وأبنيتهـ ، وقواعـ

Syntax. 

  علم المصريات علم المصريات   ••

••  EEggyyppttoollooggyy  

هو علم االهتمـام بمصـر وبالحضـارة        علم المصريات   
ةً ،  الفرعونية المصرية القديمة ملوكاً وأسراً ومعابـداً وحيـا        

حملـة  : وهناك حدثان حددا مولد علم اآلثار المصرية همـا          
م واكتشاف شامبليون لمفتـاح     ١٧٩٨نابليون على مصر عام     

م بعد اكتشاف حجـر     ١٨٢٢قراءة النقوش الهيروغليفية عام     
رشيد ، ويهتم هذا العلم بدراسة مصر خالل أكثر من ثالثـة            

 .ديمةآالف عام هي عمر الحضارة الفرعونية المصرية الق

  علم المصطلحات الفنية علم المصطلحات الفنية   ••

••  TTeerrmmiinnoollooggyy  



 ٣٥٥

وهو مصطلحات علم وفن ، أي مجموع مصطلحات علم         
 .وفن ، أو الدراسة المنهاجية للمصطلحات ومفاهيمها 

  علم المكتبات علم المكتبات   ••

••  LLiibbrraarriiaannsshhiipp  

هو العلم الذي يدرس التنظيم الداخلي للمكتبات واألساليب        
ـ       ب ، وإعـداد    الفنية الالزمة الختيار وتنظيم مجموعات الكت

فهارس المكتبة ، ودراسة العملية المكتبية كشكل من أشـكال          
تنظيم المعرفة في المجتمع المعاصر مـن حيـث طبيعتهـا           
وقوانينها وخواصها وتركيبهـا ، ودورهـا فـي التوعيـة           

 .االجتماعية والتنوير ونشر المعرفة 

  علم النفس اللغوي والحاسوبي علم النفس اللغوي والحاسوبي   ••

••  CCoommppuuttaattiioonnaall  PPssyycchhoolliinngguuiissttiiccss  

هو من العلوم اللغوية التي انطلقت من تطبيقات الحاسب         و
اآللي ،ويستخدم فيها الكمبيوتر إلقامة نماذج لغوية وتحليـل         

: الفروع اللغوية المختلفة ،ومن تطبيقاته اللغويـة األخـرى        
 Computational Morphologyالصرف الحاسوبي 
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،والداللة Computational Syntax،والنحو الحاسوبي 
،والمعجمية Computational Semanticsة الحاسوبي

 .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      
التينة يعنى المصطلح العالم أو الدنيا ، واستخدم المصطلح         ال

من قبل مفكري عصر التنوير بمعنى المصـادرة الشـرعية          
لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة ، ويمكـن وضـع مفهـوم           

العقيدة التي تذهب إلى    ( العلمانية من خالل تعريفها بأنها هي       
 الحيـاة   أن األخالق البد من أن تكون لمصالح البشر في هذه         

الدنيا واستبعاد كل االعتبارات األخرى المستمدة من اإليمان        
فهي ببساطة فصل الدين عن الدولة      ) باإلله أو الحياة اآلخرة     

 .فصالً تاماً 



 ٣٥٧

  العمال المحبطين العمال المحبطين   ••

••  DDiissccoouurraaggeedd  WWoorrkkeerrss  

مصطلح سياسي واقتصادي يعبر عن الفئة مـن العمـال          
مل ولكنهم بحثوا   التي تكون في حالة بطالة ويرغبون في الع       

عن العمل فلم يجدوه فأصابهم اليأس واإلحباط وتخلوا عـن          
 .البحث عن العمل ، بسبب الركود أو الكساد 

  العمر الزمنيالعمر الزمني  ••

••  CChhrroonnoollooggiiccaall  AAggee    
وهو الحساب الزمني لعمر المؤسسة ، وكلمـا طـال دل           

 .على قدرة عالية على التكيف ، والعكس صحيح 

  العمر الجيلي العمر الجيلي   ••

••  LLjjeenneerraattiinnaall  AAggee  
وهو سياسيا يعبر عن انتقال السـلطة داخـل الدولـة أو            
المؤسسة من جيل إلى آخر سـلميا دون مشـاكل وتواصـل           

 .الدولة أو المؤسسة عبر األجيال



 ٣٥٨

  العمل العمل   ••

••  WWoorrkk  

العمل هو رأس المال البشري لألمـة ، وبـدون العمـل            
اإلنساني اليكون هناك إنتاج وال تقدم ، والعمل هو مصـدر           

فرد ، وهو أساس الحياة المعاصرة وأسـاس        الدخل بالنسبة لل  
راسخ من أسس اإلنتاج، ويقال أن الهمل هو الذي يبني رأس           
المال ، بينما ال يبني رأس المال العمل ، وهو الجهد البشري            

 .الذي يحول رأس المال إلى إنتاج

  العمليات العمليات   ••

••  OOppeerraattiioonnss  
وهي مجموعة مخرجات ومدخالت النظام مـن اختيـار         

فراد المجتمع وتنظيم أولويات االستجابة لهذه      لتصفية مطالب أ  
 .المطالب 

  العملية العملية   ••

••  PPrroocceessss  
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وهي فكرة سياسية مستمدة من الفلسفة البرجماتية ، وتعلن         
أن كافة جوانب السلوك اإلنساني مثل الوعي والفكرة والذاتية         
والتفاعل والتجمع تتسم بأنها في حالة حركة مستمرة ودينامية         

هي إال الحركة الدائمـة ولـيس مجـرد         دائمة ، فالعملية ما   
 .التوازن أو االستقرار النسبي 

  العملية الدائرية العملية الدائرية   ••

••  CCiirrccuullaarr  PPrroocceessss  
وهي نمط من أنماط التغيير ، ويستطيع النظام السياسـي          
من خاللها أن يستمر في أداء وظيفة إنجاز األهداف في ظل           
ظروف عدم التأكد وندرة الموارد ، والسياسة ، من خـالل            

لعملية ، تدعم ممارستها للقوة من مصادر الدعم المتاحة         هذه ا 
 .لها في النظام االجتماعي

  عملية صنع القرار عملية صنع القرار   ••

••  PPoolliiccyy--MMaakkiinngg  PPrroocceessss  
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هي كيفية وآلية اتخاذ السياسات والقوانين والقرارات فـي         
المجتمعات المختلفة وكيفية تنفيذها ، بما في ذلك المشاركين         

  . قوة في ذلك في صنع القرارات ومن هم األكثر

أنظـر العرقيـة ـ    أنظـر العرقيـة ـ     /  / RRaacciiaalliissmmالعنصرية العنصرية   ••
  التفرقة العنصرية التفرقة العنصرية 

  ))تمييز عنصريتمييز عنصري((عنصريةعنصرية  ••

••    AAppaarrtthheeiidd  //       أنظر األبارتهايد  أنظر األبارتهايد
هي نظرية وممارسة تبرز التفاوت االجتماعي واالستغالل       
والحروب بحجة انتماء الشعوب ألجناس مختلفة ، وهي ترد         

سماتها البيولوجية العنصرية   الطبائع االجتماعية اإلنسانية إلى     
وتقسم األجناس بطريقة تعسفية إلى أجناس عليا وأجناس دنيا         
، وتؤدي العنصرية لعمليات التفرقة العرقية وعمليات اإلبادة        
الجماعية  ، وسياسة التمييز العنصري سياسة قائمـة علـى           
التمييز بين الناس مما يتناقض مع حقوق اإلنسان واإلعـالن          

م ، وبمقتضى هـذه     ١٩٤٨ الحقوق الصادر عام     العالمي لهذه 
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السياسة يقوم عزل كامل بين مجتمع وآخر وتتمتع بـالحقوق          
السياسية فئة معينة وتحرم منها أخـرى ، ولـيس للتمييـز            

 .العنصرى من مبرر سوى اضطهاد اإلنسان لإلنسان 

  عهد النهضةعهد النهضة  ••

••    RReennaaiissssaannccee  
بط هو عصر النهضة الناتج عن الثقافة الغربيـة والمـرت         

ارتباطاً وثيقاً بالمادية العلمية ، ويبدأ هذا العهد عـادة منـذ            
 .القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين 

  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          

عوائق االتصال في حالة عـدم فهـم        ، وقد تكون اللغة من      
 .معاني بعض الكلمات 

  العولمة أو الكوكبة  العولمة أو الكوكبة    ••
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••  GGlloobbaalliizzaattiioonn  

مفهوم ومصطلح انتشر في السنوات األخيـرة ، فكرتـه          
األساسية ازدياد العالقات المتبادلة بين األمم سواء المتمثلـة         

( في تبادل السلع والخدمات ، أو في انتقال رؤوس األمـوال            
ي ديانة اإلنسانية وأن النسبية الفكرية ستكون لها        الرأسمالية ه 

، أو في انتشار المعلومات     ) الغلبة على المطلقات األيدلوجية     
واألفكار وسرعة تدفقها ، أو في تأثر أمـة بقـيم وعـادات             
وتقاليد وقواعد غيرها من األمم ، وواكب انتشـار العولمـة           

شـار  الطريق السريع للمعلومات والسموات المفتوحـة وانت       
الفضائيات واتفاقية الجات التي ألغت الحواجز الجمركية بين        
الشعوب واألمـم والحمايـة الفكريـة لألعمـال واألفكـار           
والمنتجات وسيطرة القيم الغربية األمريكية على العالم فيمـا         
يخص أساساً الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني ،        

م السيطرة عليه في ظل     فالعولمة ماهي إال رسملة العالم ، وتت      
هيمنة دول المركز وسيادة النظام العالمي الواحـد وبالتـالي          
إضعاف القوميات وإضعاف فكرة السيادة الوطنية وصـياغة        
ثقافة عالمية واحدة تضمحل إلـى جوارهـا الخصوصـيات          
الثقافية ، والنمط السائد حاليا هو العولمة األمريكية بمعنـى          



 ٣٦٣

وجية األمريكية على غيرهـا مـن       أمركة العالم وسيادة األيدل   
 .األيدلوجيات  

  أنظر مساعدة فنية أنظر مساعدة فنية / / عون فني عون فني   ••

••  TTeecchhnniiccaall  AAssssiissttaannccee  
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 ٣٦٥

  حرف الغينحرف الغين

أنظر التمركز الحضـاري الغربـي      أنظر التمركز الحضـاري الغربـي      الغربنة  الغربنة    ••
  حول الذاتحول الذات

••  WWeesstteerrcceennttrriissmm  
والغربنة هي اتخاذ األسلوب الغربي في المعيشة والحيـاة         

 والحكم  لشعوب غير غربية في       والنظم واالقتصاد والسياسة  
الرأسـمالية  ( العالم ، أي نشـــــر المفـاهيم الغربيـة          

 .في مختلف بقاع العالم ) والديمقراطية 

  الغرب سياسياً الغرب سياسياً   ••

••  WWeesstteerrcceenn  
الغرب مصطلح منتشر في عصر العولمة ، ويعنـي بـه           
اتجاه الفكر والتسلط الغربي على الشـرق وعلـى العـالم ،            

ية واجتماعية وسياسية ، بل ودينيـة       والسيطرة فكرية وصناع  
أيضاً ، فهي نشر النموذج الغربـي فـي الحيـاة السياسـية             

 .واالجتماعية على العالم أجمع



 ٣٦٦

  الغرفة التجارية الغرفة التجارية   ••

••  CChhaammbbrree  OOff  CCoommmmeerrccee  

الغرفة التجارية هي رابطة تضم جميع التجار المشـتغلين         
في بلد واحد للدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم أمـام السـلطات           

تلفة ، ويشكل عادة من الغرف التجارية اتحـاد عـام أو            المخ
 .رئاسة عامة على المستوى الوطني 

  غرفة صناعية غرفة صناعية   ••

••  TTrraaddee  AAssssoocciiaattiioonn  

هي رابطة تضم أصحاب العمل المشتغلين بصناعة واحدة        
 .للدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم أمام السلطات المختلفة 

  غسيل المخ غسيل المخ   ••

••  BBrraaiinn  WWaasshhiinngg /  / SSttrraaiinn  WWaattcchhiinngg  

و مصطلح يقصد بـه العمليـات الدعائيـة السياسـية           وه
واالجتماعية التي تحاول توجيه الفكر أو العمل اإلنساني ضد         



 ٣٦٧

رغبة الفرد الحر أو ضد إرادته وعقله ، بعـرض مـؤثرات            
معينة على مخ اإلنسان بدرجات متفاوتة مع طبيعته ، ويقصد           

رض منها إعادة تشكيل اتجاهات الفرد وتقبله ألية إيحاءات تف        
 ، وهي نوع من التالعب بالشخصية الفردية من خـالل           عليه

تضخيم العقد والوصول بالذات الفردية إلى التحليل ثم التحكم         
  .في الشخصية

  غطاء الذهب غطاء الذهب   ••

••  GGoolldd  CCoovveerr  

غطاء الذهب هو مقدار ما تختزنه الحكومة مـن الـذهب           
 .كغطاء لتسديد قيمة األوراق النقدية التي تصدرها 

  غلق المصنع غلق المصنع   ••

••  TToocckk--OOuutt  

( هو مصطلح أوعبارة انجليزية تعني قيام صاحب العمل         
بالقيام بإغالق المصنع من الداخل ومنع دخـول        ) الرأسمالي

العمال المصنع ، وذلك رداً على تهديد العمال باإلضراب عن          



 ٣٦٨

العمل حتى تستجاب مطالبهم ، فيتعمـد أصـحاب األعمـال           
 .بإغالق المصانع حتى يمارسوا الضغط على العمال 

  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           
التقليدي لدول العالم ، أي الدول ذات االقتصـاد الصـناعي           
 .والتي تأخذ بالمبادىء االشتراكية ، وكذلك دول العالم الثالث



 ٣٦٩

 

  
  

     



 ٣٧٠

  حرف الفاءحرف الفاء

  فائدة فائدة   ••

••  IInntteerreesstt  

الفائدة هي الثمن الذي يدفعه المقترض في مقابل استخدام         
نقود المقرض ، وعادة ما يعبر هذا الثمن في صورة نسـبة            
مئوية في السنة ، ويسمى معدل أو سعر الفائـدة أو العائـد             

 .السنوي 

  فائض القيمة فائض القيمة   ••

••  PPlluuss--VVaalluuee  

تبقى ويـذهب   فائض القيمة مصطلح اقتصادي يعبر عما ي      
: من أموال إلى رب العمل ، وفي النظام الشيوعي يقصد به            

الفرق بين قيمة السلعة أو العمل أو األجـر األقـل للعامـل             
واألكثر لرب العمل ، وفائض القيمة تعبير عن تزايد ونمـو           

 .رأس المال 



 ٣٧١

  فابيون فابيون   ••

••  FFaabbiiaanniissmm  

مذهب اشتراكي اقتصادي ، أو جماعة اشـتراكية نشـأت    
في انجلترا ، من أبرز أعضائها الكاتب الساخر        م  ١٨٨٥عام  

برناردشو، وهم يعارضون االشتراكية بشدة ويعلنون أنها ال        
تحض على الرخاء وال تؤدي إليه ، بل يطالبون باشـتراكية           
جديدة من واقع معاناة المجتمعات الرأسمالية وما آلت إليه من          

 ...احتكار فردي 

  الفاشية الفاشية   ••

••  FFaasscciimm  
زعامـة   ب قت نجاحاً فـي إيطاليـا     هي حركة سياسية حق   

موسوليني ، ومذهبها إقامة نظام ديكتاتوري غيـر برلمـاني          
للديمقراطية والليبرالية   يقوم على أساس تمجيد الدولة والعداء     

ال شيء ضـد    ٠٠كل شيء للدولة    ( واالشتراكية ، وشعارها    
كما أن الفاشـية ال يهمهـا       . ) الدولة وال شيء خارج الدولة    

احترام حرياته وكرامته ، بل ال يهمها سـوى         سعادة الفرد و  



 ٣٧٢

رفع شأن البالد في الميدان الدولي ، ونظامها السياسي  يقوم           
على مجلس نيابي يمثل الحرف والمهن ويرسم السياسة العليا         

 ، والفاشية االقتصـادية     للدولة مجلس الفاشية برئاسة الزعيم    
 تقوم على تدخل الدولة في كل مظاهر النشـاط االقتصـادي          

دون إلغاء رأس المال أو الملكية الفكرية ، وتشرف الدولـة           
   .على االنتاج واالستهالك

  فجوة االتصاالت فجوة االتصاالت   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  GGaapp  

مصطلح يعبر عن الفجوة ما بين الحاجة إلى وجود أجهزة          
ذكية في المكتب والمنزل لالتصاالت من ناحيـة وقـدرات          

لمسـتوى  شركات الهاتف ورغباتها في تقديم خدمات علـى ا        
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 

  الفحم الفحم   ••

••  CChhaarr  



 ٣٧٣

الفحم عامل هام في الصناعة وفي التدفئة وفي كونه وقود          
 تزال أهميتـه كبيـرة      للصناعات الثقيلة ووسائل السفر ، وال     

بالرغم من وجود البترول ومشتقاته كطاقة نظيفة رخيصـة ،    
إال أن الفحم مازالت له أهميته القصوى في صناعة الصـلب           
وفي التدفئة وغيره من المجاالت االقتصـادية والصـناعية         

 .الهامة 

  الفرانكوفونية الفرانكوفونية   ••

••  FFrraannccoopphhoonniiee  

ــة  ــى الفرانكوفوني ــية ، : معن ــة الفرنس ــار اللغ أنص
والفرانكوفونية تمثل تياراً ثقافياً نودي به في أعقاب استقالل         
البالد التي كانت خاضعة للسيادة الفرنسية بقصد اإلبقاء على         
الصالت الثقافية المشتركة المتمثلة في معرفة اللغة الفرنسية        
وثقافتهــا ، وتطــور األمــر بانشــاء حركــة أو منظمــة 

مستويات مختلفة مـن    الفرانكوفونية وتشكيل أمانة عامة لها و     
القمة الفرانكوفونية والتوسع في توثيق الصـالت العسـكرية         

 .والسياسية واالقتصادية بين الدول األعضاء وفرنسا األم



 ٣٧٤

  الفردية الفردية   ••

••  IInnddiivviidduuaalliissmm  
هي نظرية سلوكية ونظرية اجتماعية تساعد فـي تحديـد          
العلة السياسية للحاجات المادية والمعتقدات األيدلوجيـة فـي         

، وتنبع مفاهيم الفردية من الفرد نفسه ، أي القيمـة           ع  المجتم
 Individual Human) أي الفرد ( العليا للكائن البشري 

Being            وأن كل انجاز إنما تقاس قيمتـه وفائدتـه للفـرد 
والخير االجتماعي هو مقدار الخير للفرد والحريـة تتحقـق          

فسية بإطالق الحرية الفردية من الضوابط والقيود المادية والن       
 .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            
والسيطرة عليهم ، كما كانت تفعل الحكومة السـوفيتية مـع           

ـ           من األقليات حيث تبالغ في إظهار خالفاتهـا اإلثينيـة لتض



 ٣٧٥

حكمها ، ويطبق المثل في مختلف الجماعات صغيرة كانـت          
 .أو كبيرة 

  WWeesstteerrnniizzaattiioonnأنظر التغريب أنظر التغريب / / الفَرنَجة الفَرنَجة   ••

  الِفِرنْجة الِفِرنْجة   ••

••  FFrraannkkss  

قوم كانوا يسكنون غـرب ألمانيـا ، دخلـوا الواليـات            
( م واحتلوا هولندا ومعظم بـالد الغـال         ٢٥٣الرومانية عام   
ر الراين ، وأسسـوا     واستقروا في حوض نه   ) فرنسا القديمة   

إمبراطورية الفرنجة التي بلغت مجدها في القـرن التاسـع           
 .الميالدي 

  فرنك سيفا فرنك سيفا   ••

••  CCFFAA  

هو المجموعة المالية اإلفريقية االقتصادية لـدول غـرب         
 دولـة   ١٤أفريقيا ، ويساوي مائة ستنيم ، وهو عملة لحوالي          

أفريقية تقع في غرب أفريقيا من بينها الكونغـو برازافيـل           



 ٣٧٦

ي وبنين وتوجو وأفريقيا الوسطي والجابون والسـنغال        ومال
والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا بيسـاو وغينيـا االسـتوائية          

 .وكوت ديفوار وتشاد والكاميرون 

  الفروض الفروض   ••

••  HHyyppootthheessiiss  

الفرض هو تصور ذكي لعالقة بين متغيرين مختلفـين ،          
 وقد يتحقق   Acceptedوقد يتحقق هذا الفرض ويقبل كلياً       

 وقـد ال يتحقـق   Partially Acceptedزئيـاً  ويقبل ج
فالفرض تعميم مبدئي تظـل      . Rejectedويرفض تماماً   

صحته وصالحيته موضع اختبار ويرتبط بمشـكلة البحـث         
العلمي والبد أن يصيغه الباحث في جمل تقريريـة أو فـي            

 .شكل فروض صفرية

  الفساد الحكومي الفساد الحكومي   ••

••  PPuubblliicc  SSqquuaalloorr  



 ٣٧٧

ايا التي تظهر في اإلدارات     وهو الفساد والمخالفات والقض   
الحكومية المختلفة مثل الرشوة والمحسوبية وتعطيل العمـل        

 .واإلتاوات وغيرها 

  فصائل الدم فصائل الدم   ••

••  SSeerroollooggiiccaall  TTrraaiittss  
 Blood Groupينتمي كل البشر إلى أربع فصائل دم 

 وينتمى  Aوفصيلة  ABفصيلة  : يرمز إليها بالحروف التالية     
 B وفصيلة   Oم ، وفصيلة    من سكان العال  % ٢٠إلي كل منها    

 .من سكان العالم % ٣٠التي ينتمي إلي كل منها 

  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           

ما يتعلق بتوليد وتطويع وتطبيق واستيراد ونشر       وخصوصاً في 
 .المعارف التقنية



 ٣٧٨

  فكرة األمة فكرة األمة   ••

••  NNaattiioonnhhoooodd  

هي حقيقة ملموسة ولكن يصعب تعريفها بشـكل عـام ،           
ولكنها تمثل في األساس جماعة أثينيـة أو عرقيـة تـرتبط            
بمشاعر وروابط تاريخية ولغوية وأقليمية تميزها عن أولئك        

ارج وتعبيرها السياسـي القوميـة      الذين يحيطون بها من الخ    
Nationalism.  

  فكرة الدولة فكرة الدولة   ••

••  CCoonncceepptt  OOff  SSttaatteehhoooodd  
ظهرت في أوربا في القرن السابع عشر ، ولقيت قبـوال           
عالميا في منتصف القرن العشرين وتتركـز الفكـرة علـى           

 واالعتـراف الـدولي والشـعب    Sovereignty  السيادة
 .واالقليم 

  الفكرة السياسية الفكرة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  IIddeeaa  



 ٣٧٩

هي أي مبـادئ أو محـددات فلسـفية أو اجتماعيـة أو             
أيدلوجية تدخل في إطار المفاهيم السياسـية ، فهـي مجـرد            

 .مفاهيم يرددها بعض الناس

  الفالسفة الجدد الفالسفة الجدد   ••

••  NNoouuvveeaauuxx  PPhhiilloossoopphheess  

وهو مصطلح يطلق على بعض الفالسـفة الـذين تبنـوا           
ثل في  الموقف اليميني التقليدي المعرف من الماركسية والمتم      

أن أي محاولة لبناء االشتراكية ستقود تلقائياً إلى إقامة نظـام           
تسلطي وإنشاء معسكرات اعتقال وأن هذا األمر متأصل في         

 .الماركسية ذاتها 

  فن المناقشة والحوار فن المناقشة والحوار   ••

••  DDiiaalloogg  

الحوار أو المناقشة هي عملية مواجهة بين شخصـين أو          
وفكـره  بين مجموعتين من الناس ، كل منهم يعبر عن رأيه           

في الموضوع المطروح بهدف اإلقناع واإلقتناع ، ويدل على         



 ٣٨٠

طريقة تفكير وإقناع ويناقش الفكرة والفكرة المضـادة لهـا          
 .ويستخلص النتيجة والحل 

  الفنانية الفنانية   ••

••  VVaannnnaanneessss  

مصطلح يعلن تباين المنازل والمكانة التي تفرق بين مـن          
ب هو ذو مكانة اجتماعية ومن هو عاطل منها وليس ذو نصي          

 .من هذه المنزلة ، وعكسها الالفنانية

  فن التسوية فن التسوية   ••

••  PPoolliittiiccss  IIss  TThhee  AArrtt  OOff  CCoommpprroommiissee  
وهو السبيل للتعامل مع المشكالت والمعضالت والمسائل       
السياسية التي تحتاج لحلول ،ويعني التفاعـل علـى أسـاس           
التفاوض والتفاهم ،والمساومة المستمرة التي تتطلبها السياسة       

سوية تبدو ضرورية فـي صـياغة المسـائل         باستمرار ،فالت 
السياسية وتعريفها وتحديد البدائل المتاحة واختيار ومناقشـة        

 .الحلول وتعبئة الموارد وتقويم المشكالت



 ٣٨١

  فوق الواقعية فوق الواقعية   ••

••  HHyyppeerrffaaccttuuaalliissmm  
هو مفهوم لمدرسة في العلوم السياسية تستند على تكديس         

ـ         ية كميات ضخمة من المعلومات عن عمل المؤسسة السياس
ومن ثم الوصف المجهد لهذه المؤسسات مع محاولة ضـئيلة          
لتحليل تطورها زمنياً أو مقارنتها بالمؤسسات الموازية لهـا         

 .في مناطق أخرى

  المتبادلالمتبادل) ) االعتراضاالعتراض((الفيتوالفيتو  ••

••  MMuuttuuaall  VVeettoo    
وهو حق لحماية حقوق األقلية في الديمقراطيات الطائفيـة         

خطـر  ، وهو حق االعتراض الذي يثير في نفـس الوقـت            
طغيان األقليـة ، ولكـن الفيتـو المتبـادل يعطـى لسـائر              

 ٠.المجموعات الممثلة في االئتالف

  الفيدرالية الفيدرالية   ••

••  FFeeddeerraalliissmm  



 ٣٨٢

هي أهم صور الكيانات الدولية الناجحة حتى اآلن ، وهي          
تعني اتحاد وحدات أو واليات مستقلة تحت سـلطة سياسـية           

بـاقي  واحدة في السياسة الخارجية والدفاع ، على أن تبقـي           
السلطات في أيدي الواليات والتي تتمتع بـالحكم الـذاتي ،           

 بأنه Federal Structureوينظر إلى الهيكل االتحادي 
يسهم مساهمة كبيرة في الدفاع عن الحرية وحمايتهـا مـن           

 ، وأهـم  Central Tyrannyظهور االستبداد المركزي 
ت النماذج الفيدرالية التي نشاهدها في عـالم اليـوم الواليـا          

 .المتحدة ونيجيريا 

  الفيزيوقراطية الفيزيوقراطية   ••

••  PPhhyyssiiooccrraacciiee  

هو مبدأ يقوم على حرية التعامل وظهر في النصف الثاني          
من القرن السابع عشر وبلغ ذروته في القرن الثامن عشـر           
وأكد المذهب على حقوق الفرد وخاصة حق الملكية وجعلـوا          

ن شعارهم حرية التعامل وحرية التعاقد ، وأكد الفيزيوقراطيي       
أن األرض هي مصدر الثروة وليست المعـادن واعتبـروا          

 .التجارة والصناعة نشاطاً غير منتج 



 ٣٨٣

  
  

     



 ٣٨٤

  حرف القافحرف القاف

  قائد الرأي قائد الرأي   ••

••  OOppiinniioonn  LLeeaaddeerr  

القائد هو الذي يمتاز بـالنفوذ والتـأثير الشخصـي فـي            
 .الجماعة التي ينتمي إليها، ويؤثر فيها

  قابلية التحول قابلية التحول   ••

••  SSlliippppaabbiilliittyy  

درة على تخيل بدائل لما هو ماثل أمـام أعيننـا ،            هي الق 
فالقدرة على التحول تكون نوعاً من المعارف التـي تشـحذ           
خيالنا وتغنيه وتحفز قدرتنا على تبني أفكار جديـدة عاليـة           
اإلمكانات عن الطبائع البشرية ، وهي قدرة ديناميكية تتطلب         

 .استعداداً نفسياً وسلوكياً

  ..) ..) الخالخ((قاعدة إلى آخرهقاعدة إلى آخره  ••

••  EEtt  CCeetteerraa  



 ٣٨٥

هي عبارة تضاف إلى جميع قواعد السلوك االجتمـاعي         
،وهـي مـن    )إال في الحاالت المعقولـة    (لتعني شيئاً يشبهه    

 .القواعد الضمنية المسلم بها في معظم جوانب حياتنا

  قاعدة الذهب قاعدة الذهب   ••

••  GGoolldd--SSttaannddaarrdd  

وهي قاعدة اقتصادية سياسية ظهرت في عصر االقتصاد        
معمولة بها حتى اآلن في بعض      السياسي الكالسيكي ومازالت    

المناطق والدول ، وتعلن هذه القاعدة أن هناك عالقة ثابتـة           
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           
 بتنظيم هذه العالقات الموجودة بالفعـل فـي         عالقات ويقوم 

  Constitutive Lawالمجتمع ، بينما القانون التكويني 
 .فيكون القانون الذي يحدث شيئاً لم يكن موجوداً من قبل 



 ٣٨٦

  قانون جريشام قانون جريشام   ••

••  GGrreesshhaamm,,ss  LLaaww  

قاعدة اقتصادية تنسب إلى السير توماس جريشام تعلن أن         
دة من التداول ، والمقصـود      العملة الرديئة تطرد العملة الجي    

بالعملة الجيدة المسكوكات التي ال تقل قيمتها المعدنيـة عـن           
قيمتها النقدية أو اإلسمية، والعملة الرديئة هي التي تقل قيمتها          

 .المعدنية عن قيمتها النقدية 

  القانون العرفي القانون العرفي   ••

••  CCoommmmoonn  LLaaww  

هو القانون العام الذي لم يسن بعد أوالذي يحتـوي علـى            
من القواعد والقرارات القضائية المدونة التي ال تقـع         العديد  

تحن حصر ، مثل القانون العرفي البريطـاني الـذي يمثـل            
المعـروف  : دستور البالد ، ومنه اشتقت القاعـدة الفقهيـة          

عرفا كالمشروط شرطا ، وهو مختلف عن العرف القـانوني          
Customary Law الذي يعنى العرف كما تعوده الناس 



 ٣٨٧

اعد القانونية ، إال أن العرف مكانه ثانوي فـي          كمصدر للقو 
 .هذا المجال 

  القانون الدولي القانون الدولي   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaaww  

القانون الدولي هو قانون فوق أممي يحدد حقوق الـدول          
وواجباتها بالنسبة للعالقات المشتركة، وله طبيعة ال مركزية        

 ، ويهـدف لحـل      Legalism، وهو يعبر عن شـرعية       
 ويعتبــر Resolution Of Conflictsالصــراعات 

 فـي  Mother Scienceالقانون الدولي هو العلـم األم  
العالقات الدولية ، ولذلك يوصف القانون الدولي بأنه أكثـر          

 The Best Integrated Ofالنظم البشرية تكـامالً  

All Mother Disciplines. 

  قانون ساي قانون ساي   ••

••  SSaayy,,ss  LLaaww  



 ٣٨٨

 أن  وهو قانون لألسواق الحرة ، وينص القـانون علـى         
العرض الكلي يخلق الطلب الكلي المساوي له ومـن ثـم ال            

 .توجد احتماالت لوقوع أزمات إفراط إنتاج عامة

  قانون الغلة المتناقصة قانون الغلة المتناقصة   ••

••  LLaaww  OOff  DDiimmiinniisshhiinngg  RReettuurrnnss  

وهو قانون اقتصادي كالسيكي ينص على أن الزيادة التي         
تحدث في االنتاج بعد حد معين ال تتناسب مع الزيادة التـي            

 في استخدام عنصر العمل أو رأس المـال ، فيتجـه            تحدث
اإلنتاج بعد هذا الحد لالنخفـاض ، وعكسـه قـانون الغلـة             

 .المتزايدة 

  قدرات النظام قدرات النظام   ••

••  SSyysstteemm  CCaappaabbiilliittiieess  
 تتعلق بـأداء وسـلوك النظـام         قدرات هيقدرات النظام   

السياسي ، أي تسجيل ألداء النظام ومدى تغير هذا األداء إلى           
 ـ القدرة االستخراجية  :سوأ ، وهذه القدرات هي األفضل أو األ

Extractive Capability   وتعني قدر النظام السياسـي علـى ، 



 ٣٨٩

تعبئة موارد بشرية ومادية من بيئته الداخلية والخارجية، وتسمى الناتج          
 ، وتعنـي  Regulative  Capabilityالقدرة التنظيمية و.القومي 

ألفراد والجماعات ، وتقاس عن     قدرة النظام على ضبط وتوجيه سلوك ا      
القدرة التوزيعيـة   و.طريق حصر القوانين واإلجراءات والمخالفات لها       

Distributive Capability    أي عملية توزيـع قـيم ومـوارد ، 
المجتمع من السلع والخدمات على األفراد والجماعات واألقاليم بصورة         

 Symbolicالقـدرة الرمزيـة    و.تراعي معيار العدل االجتمـاعي 

Capability          وتعني قدرة النظام على االستخدام األمثل لرموز البلد ، 
القـدرة   و.بشكل يضمن للنظام السياسي الحصول على تأييد المواطنين         

 ، وتعنـي مـدى كـون    Responsive Capabilityاالستجابية 
المخرجات من سياسات وقرارات تستجيب لمطالـب األفـراد،ويمكن         

نسبة المطالب المستجاب إليهـا مـن جملـة         قياسها عن طريق تقدير     
 وتعنـي  Learning  Capacityالقدرة على الـتعلم    و.المطالب

قدرة النظام على تصحيح أو تطوير سلوكه باتخاذ تصرف جديد حينما           
 .يتكرر حدوث موقف قديم 

  القراءة القراءة   ••

••  RReeaaddiinngg  

وهي عملية قراءة الصحف والكتب والكلمات المنشورة ،        
لحروف ونطقها باللسان ، وللقراءة مهارات      أي اإللمام بشكل ا   



 ٣٩٠

متدرجة مطلوب تنميتها عند اإلنسان للوصول لمستوى متقدم        
 ثم Skimming Readingمنها ، تبدأ بالقراءة المتعجلة 

 ثم القراءة العادية Skipping Readingالقراءة االنتقائية 
Normal Reading    وأخيـراً القـراءة المتعمقـة In-

Depth Reading ،      وقد تعنـي القـراءة التفكيـر فـي
األحداث السياسية المحيطة قراءة فاحصة من أجل استشفاف        
آفاق المستقبل ، واكتشاف العالقات فيما بين األحداث ، وقـد           

 .تكون بقراءة ما بين السطور 

  القرآن القرآن   ••

••  QQuurraann  
القرآن الكريم كتاب مقدس أنزله اهللا عز وجل على سيدنا          

 ، حيـث أن القـرآن تميـز         ليكون معجزة اإلسالم   محمد  
 بالفصحاحة والبيان ليحاجج العرب مع أن سيدنا محمـد          

كان ُأمياً ال يقرأ وال يكتب ، والقرآن الكريم دسـتور األمـة             
 ٣٠اإلسالمية به الدين والمعامالت والعبادات ، ويقـع فـي           

 .  سورة وأكثر من ستة آالف آية ١١٤جزءا و



 ٣٩١

ثـورة  ثـورة  / / العلومـة العلومـة //ـ أنظر ـ أنظر القرية العالمية  القرية العالمية    ••
  االتصاالتاالتصاالت

••  GGlloobbaall  VViillllaaggee  

وهي مفهوم ظهر ألول مرة بعد الحرب العالمية الثانيـة          
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           

ألغت الحواجز والعـوازل الجغرافيـة      حقل االتصاالت التي    
والثقافية بين مختلف المجتمعات مما جعل العالم كله بمثابـة          
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  



 ٣٩٢

 ٣هو قرار اتخذته الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي            
 أصـوات   ٥ صوت ضد    ٥١م وأقرته بأغلبية    ١٩٥٠نوفمبر  

فقط ويشير إلى حق الجمعية العامة ، في حالة فشل مجلـس            
مـاع بـين    األمن في تحمل مسئولياته بسبب عدم تحقق اإلج       

الدول الخمس دائمة العضوية ، أن تنظر في كل المسائل التي           
تشكل تهديداً للسلم أو خرقاً له أو في حالة وقوع عـدوان ،             
واقتراح ما تراه من توصيات بشأنها بما في ذلك التوصـية           
باستخدام القوة المسلحة ، وهذا القرار كانت وراءه الواليـات   

 تحاشي اسـتخدام االتحـاد      المتحدة األمريكية وذلك من أجل    
السوفيتي لحق الفيتو بكثرة للدفاع عن مصالحه في مواجهـة          

 .التكتل األمريكي ضده ونجحت في إصداره 

  قراصنة الوسائط اإلعالمية قراصنة الوسائط اإلعالمية   ••

••  MMeeddiiaa  PPiirraatteess  

هم الذين يحصلون على البرامج عـن طريـق نسـخها           
وبالتالي تسويقها بشكل غير قانوني وبدون الحصـول علـى          

لالزمة ، وتبلغ هذه العمليـات غيـر الشـرعية          التراخيص ا 
 .مستوى المتحصل من إيرادات نتيجة بيع هذه البرامج 



 ٣٩٣

  القصف الذهني القصف الذهني   ••

••  BBrraaiinn  SSttoorrmmiinngg  

هو أسلوب للتفكير الجماعي في أغراض متعددة منها حل         
المشكالت والتدريب بقصد زيادة كفاءة القدرات والعمليـات        

تنظم خصائص الجماعة   الذهنية ، ويتم وفقاً لقواعد ومباديء       
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 

 Quantityجلسة توليد األفكار ، وأن الكم ينـتج الكيـف   

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       
المرسل إلى المرسل إليه ، ويمكن أن يقصد بقناة االتصـال           



 ٣٩٤

سار الذي تتخذه الرسالة عند تحركهـا مـن         أنها الخط أو الم   
 .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 ، وافتتحت عـام      
ل بالقناة ، وتـم تأميمهـا عـام         ينية التي تنظم العم   طالقسطن
 .م لتصبح قناة مصرية مفتوحة أمام المالحة العالمية ١٩٥٦

  القنوات العادية القنوات العادية   ••

••  NNoorrmmaall  CChhaannnneellss  

ة للجماعات  ــوهي المحددات المختلفة  والطرق التقليدي     
يمات واألحزاب السياسية التي تمارس فيها نشـاطها        ـوالتنظ

 .السياسي داخل الديمقراطيات الليبرالية 

  القواعد القواعد   ••



 ٣٩٥

••  NNoorrmmss  
هي األسس والقـوانين والدسـتور والعـرف والعـادات          
والتقاليد وغيرها ، والتي يعنى منها أساسـاً الغـرض مـن            

 .السياسة وغاياتها 

  قواعد المعرفة قواعد المعرفة   ••

••  KKnnoowwlleeddggee  BBaasseess  

وهي المعرفة المتضمنة في النصـوص بصـورة دقيقـة          
باستخدام أساليب هندسة المعرفة وتتم في صـورة قواعـد ،           

 Semanticرياضية أو منطقية أو على هيئة شبكات داللية 

Nets أو مخططات مفاهيمية Conceptual Graphs 
. 

  القوانين القوانين   ••

••  LLaawwss  
القوانين ظواهر اجتماعية واضحة بذاتها وذلك من خالل        
ما تمارسه على أعضاء المجتمع من قهر وإلزام اجتمـاعي          



 ٣٩٦

وما تعكسه من قـيم اجتماعيـة محوريـة فـي الجماعـة             
 .جتماعيةاال

  ) ) أجناس أجناس ( ( القوقازية القوقازية   ••

••  HHoommoo  CCaauuccaassiiccuuss  
الجنس : تتكون المجموعة القوقازية من أربعة أجناس هي        

النردي والجنس األلبي وجـنس البحـر المتوسـط وجـنس           
الهندوس ، واألجناس الثالثة األولىفإنها تحتل ثالثة نطاقات        
 أفقية من الغرب للشرق بالقارة األوربية ، وتزداد فيها سمرة         

البشرة والعين والشعر وقصر القامة من الشمال للجنوب أي         
من الجنس النردي في الشمال إلى جنس البحر المتوسط فـي           
الجنوب، أما الجنس الرابع القوقازي فهو جـنس الهنـدوس          
ضيق الرأس شديد سمار البشرة وال يختلف كثيراً عن جنس          
البحر المتوسط  ، والصفات العامة للقوقازي هـي الشـعر           
المموج والبشرة التي تتراوح بين البياض والسمرة والـرأس         
فيها الطويل والمتوسـط والعـريض والفـك غيـر بـارز            

Orthognathous        وعظام الخدين غير بـارزة واألنـف 



 ٣٩٧

ضيقة والعين مستقيمة واألسنان صغيرة والقامة بين المتوسط        
 .وفوق المتوسط

  قومية قومية   ••

••  NNaattiioonnaalliissmm  
 واحدة لوطن واحد شريطة     يشير إلى انتماء جماعة بشرية    

أن يجمعها تاريخ مشترك ولغة واحدة وثقافة مشـتركة فـي           
 والشعور بالمصير واألهـداف والمسـؤوليات       أرض الوطن 

المشتركة لجميع المواطنين ، والقومية عبـارة عـن شـعب           
Ethnos          وشعور متبادل بين األفراد  يحعلهم متأثرين فـي 

اء ألرض معينـة ،     عواطفهم وسلوكهم بفكرة الوالء واالنتم    
وقيمـة هـذه    Togethernessولديهم شعور بالجماعية    

الجماعة وفضائلها ، وقد يؤدي هذا إلى الغلو  في التطـرف            
وكذلك الخوف مـن األجانـب      Chauvinismفي الوطنية   

 ولكن الشـعور القـومي يوحـد        Xenophobiaوالغرباء  
  .الجماعة للدفاع عن مصالحها ومستقبلها



 ٣٩٨

  ––  NNeeww أنظر نيوتـومزم  أنظر نيوتـومزم //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            

 ، ويعرفها البعض بأنها القـدرة علـى         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 

  القوة الثالثة القوة الثالثة   ••

••  TThhiirrdd  FFoorrccee  

القوة الثالثة مصطلح حديث يطلق على البوليس الفرنسـي         
 .خاصة ، وعلى الشرطة في كل الدول عموماً 



 ٣٩٩

  قوة ردع عنيفة قوة ردع عنيفة   ••

••  EEnnffoorrcceemmeenntt  MMeeaacchhaanniissmm  
هي اجراءات انتقامية عنيفة تلجأ إليهـا       قوة الردع العنيفة    

بعض الدول من أجل إرهاب اآلخـرين أو إنـذارهم بعـدم            
استخدام القوة ضدها وإال ستكون االجراءات االنتقامية مـنهم      

 .في غاية القوة

  القوة السياسية القوة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  PPoowweerr  

و هي القوة التـي تكتسـبها األحـزاب أو الجماعـات أ           
المنظمات أو األفراد في ميدان العمـل السياسـي أو الفكـر            
السياسي بمقتضى القانون أو الدستور أو الواقع السياسي من         
خالل صناديق االنتخابات أو النجاح السياسي على مختلـف         

 .األصعدة 

  قوة صنع القرار قوة صنع القرار   ••

••  PPoowweerr  IIss  DDeecciissiioonn--mmaakkiinngg  



 ٤٠٠

 القرار  من أهم تعريفات علم القوة في علم السياسة ، ألن         
أي  Sanctioned Choiceهو اختيار محكـوم مقيـد   

ــات     ــن التحريم ــة م ــه مجموع ــل مع ــار يحم اختي
Deprivations          ضد من يحاول أن يهزأ به ، وهذا الرأي 

 .لعالم السياسة األمريكي هارولد ال سويل 

  القوة الكبرى القوة الكبرى   ••

••  PPrriimmee  FFoorrccee  

مصطلح أعلنه المفكر سنايدر ، وأكد فيه أن القومية هـي           
ة الكبري في العصر الحديث والمحـرك األول ألحداثـه          القو

التاريخية، ألنها أثرت وما زالت تؤثر فـي العـالم كلـه ،             
وبخاصة في الدول النامية ، تأثيراً عميقاً اليمكـن أن نحـدد            

 .مداه 

  القوة المادية القوة المادية   ••

••  PPhhyyssiiccaall  FFoorrccee  

مع التأييـد الجمـاهيري والتبريـر       ( أحد ركائز السلطة  
مثل في الجيش والبوليس وأمن الدولة وتنفيذ       ، وتت ) األخالقي  



 ٤٠١

األحكام والقرارات وأحكام الطوارئ وخالفة مـن عناصـر         
 ٠القوة المادية 

  قوة نووية قوة نووية   ••

••  AAttoommiicc  
القوة النووية أو الذرية هي قوى تستخدم تسـخير الـذرة           
لخلق قوة جديدة تستخدم في المجاالت السـلمية والحربيـة ،           

ود أو أي قوى طبيعيـة      وهي أقوى آالف المرات من أي وق      
أخرى ، وتستخدم في السلم إلدارة اآلالت والعالج وتستخدم         
في الحرب للتدمير الشامل ، وتقام محطات نووية الستخراج         
هذه القوة الهائلة عن طريق تخصـيب اليورانيـوم ، ولهـا            
أخطار إشعاعية كبيرة ، ولها من الفوائد االقتصادية الكثيـر          

 .ق اقتصادية عديدة أيضاً والكثير ، ولكن لها عوائ

  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 ،            



 ٤٠٢

وتتم غالباً عقب قيام الثورة وفي األزمات التي تمر بها البالد           
. 

  القياس االجتماعي القياس االجتماعي   ••

••  SSoocciioommeettrryy  

لقياس االجتماعي هو الطريقة التي يمكن بهـا التعـرف          ا
على العالقات بين األفراد ومشاعرهم تجاه بعضهم البعض ،         
وذلك باعتمادهم على آراء األفراد بعضهم البعض ودرجـة         

 .االتصال وطبيعته من حيث كونه مفروضاً أو تلقائياً 

  القيم القيم   ••

••  VVaalluueess  
مجتمـع أو    ألي   هي أولى عناصر البناء االجتماعي    القيم  

 ، وتمثـل الصـفات      ألي جماعة كبيرة كانـت أم صـغيرة       
والمثاليات المرغوب فيها للفعل االجتماعي الذي يطمح الناس        

 Spiritualالقـيم الروحيـة   وهناك .إليها ويتطلعون لها 

Faith هي أهم العناصر اإلنسانية التي يجب أن تعمل في          و
الروحيـة  توافق وتكامل وتناسق ، وهذه العناصر هي القـيم          



 ٤٠٣

ــة  ــة Mental Willواإلرادة الذهني ــة الحيواني  والطاق
Animal Energy والقيم الروحية هي المعتقدات الغيبية ،

التي يعتقدها اإلنسان من ديانات وعقائد ، وهي التي تضـفي           
على حياته البهجة والسرور نتيجة االعتقاد بالسعادة في الدنيا         

 Personal Valuesالقـيم الشخصـية   وهناك .واآلخرة 
وهي القيم التي تتركز بين مجموعة من األفراد فـي مهنـة            
واحدة أو مجموعة عرقية أو أقلية في المجتمع ، وال تنتشـر            

 .بين كافة الشعب والجماهير 

  القيمة القيمة   ••

••  VVaalluuee  
هي قدر الشيء وما يساويه وثمنه مادياً كـان الشـيء أو            

 من معنوياً ، وتتحدد قيمة الشيء على أساس ندرته وما يحققه        
نفع أو سعادة أو ما بذل فيه من عمل ، وهي قد تكون المثل              

 .العليا واألفكار التي لها وزن في المجتمع

  القيمة المضافة القيمة المضافة   ••



 ٤٠٤

••  ِِAAddddeedd  VVaalluuee  

القيمة المضافة تعني الفرق بين قيمة المنتج الجديد وبـين          
قيمة السلع الوسيطة ، أي القيمة التي تضاف إلى قيمة السلع           

ملية االنتاجية ، وتعبر القيمـة المضـافة        الوسيطة كنتيجة للع  
إجماالً عن الدخل السنوي أو الناتج السنوي ، وتتكـون مـن            

 .األجور وفوائد رأس المال واألرباح 
 



 ٤٠٥

  
  

     



 ٤٠٦

  حرف الكافحرف الكاف

  كائن اقتصادي كائن اقتصادي   ••

••  HHoommoo  EEccoonnoommiiccss  
وهو مصطلح يصور اإلنسان بأنه منشغل طوال الوقـت         

د والتكلفة في كل ما يسلكه      في حسابات وتقديرات عقلية للعائ    
 .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          
نطاق العولمة ، وهو كائن مزود برأس ليبرالية مثبت علـى           

 يعمـل   جسد سلطوي تحكمي استبدادي مشبع بمبـدأ أتركـه        
ــر ... ــه يم  Laisser Faire .. Laisserأترك

Passer        ويعمل على اإلعالء من الالمسـاواة االجتماعيـة



 ٤٠٧

والفروقات وغيرها من األمور الشاذه التـي يجسـدها هـذا           
 .الكائن الخيالي في نفوس العالم أجمع 

  كابوتولوجي كابوتولوجي   ••

••  CCAAPPTTOOLLOOGGYY  

وهومختصــر لمصــطلح التخصــص فــي تكنولوجيــا 
ــات  – Computer - Assistedالمعلومــ

Persuasivd - Technology  ــرق ــي ط  وه
 .تكنولوجية حديثة لإلقناع وإثبات البرهان  

  الكاثوليكية الكاثوليكية   ••

••  CCaatthhoolliicciissmm  
هي إحدي الملل المسيحية التي تنتشر في أوربا الغربيـة          

م ، وتعترف ١٠٥٤وأمريكا الالتينية ، وهي موجودة منذ عام    
نفس بعـد المـوت     الكاثوليكيةبتكوين الروح القدس وتطهير ال    

ورفعة البابا باعتباره وكيل المسيح على األرض وتعتمد على         
عزوبة القسيس والصـالة بالالتينيـة وتقـديس العـذراء ،           
وكنيســتها الرئيســية ومركزهــا العــالمي فــي الفاتيكــان 



 ٤٠٨

 Roman Catholicismكاثوليكية رومانيـة  وال.
ا هي الكنيسة الرئيسية في عالم المسيحية ، ويرأس كنيسـته         

بابا الفاتيكان ، وتضم أغلب المؤمنين بالمسيحية ، وهي تمثل          
 .المحافظين المسيحيين 

  ) ) نظام الوظائفنظام الوظائف((كادر كادر   ••

••  CCaaddrree    
الكادر أو نظام الوظائف هواإلطار الذي يضـم التنظـيم          
الوظيفي للدولة ويوزع االختصاصات على موظفيهـا مـن         

ـ           ت أعلى السلطات إلى أقلها ، وتتدرج الوظائف ، وكلما نزل
السلم اتسعت القاعدة ، وانتظام الكادر يدل على انتظام سـير           
دوالب العمل ، وهناك كادرات خاصة لبعض المهن النـادرة          

 .مثل القضاه والشرطة والجيش والقيادات وأساتذة الجامعة

  كارتيل كارتيل   ••

••  CCaarrtteell  



 ٤٠٩

له أثره في السياسـة ،       الكارتيل نوع من أنواع االحتكار    
طريقة غير مباشرة ، فأصبح     وقد رسـخته اتفاقيات الجات ب    

من سمات عصـر العولمـة ، والكارتيـل مجموعـة مـن             
المؤسسات والمشروعات االقتصادية التي تتحد مع بعضـها        
البعض بعقد لمنع تنافسها في ميادين نشـاطها وتخصـيص          

 ، وهو   مناطق نفوذ لكل شركة من الشركات ضمن الكارتيل       
 ، علـى    يشمل إنتاج أو بيع سلعة أو مجموعة مـن السـلع          

  .مستوى وطنى أو إقليمي أو عالمي

  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 

  لكتاب األبيض لكتاب األبيض اا  ••

••  WWhhiittee    BBooookk  



 ٤١٠

كتاب تصدره وزارة الخارجية في مناسبة سياسية معينـة         
أو في حالة إبرام معاهدة أو إنهاء نزاع أو عقب الحـروب ،             

 .ويتضمن الوثائق واالتفاقيات الخاصة بتلك المناسبة 

  كُتل كُتل   ••

••  BBlloocceess  

الكتلة السياسية هي بمثابة اتخاذ جماعة من الدول اتجاهـاً    
وهذه الكتل السياسية تقوى بتحزبها لفكرة معينة تؤمن        معيناً ،   

ـ    بـاألحالف  ( ر الحـالي  ـبها ، وقد أصبحت نغمـة العص
وفـي  ) والتكتل الدولي ضد اإلرهاب وكتل الدول المختلفـة         

حزبية أو سياسية تتحـالف     ) جبهات(الداخل تسمى التكتالت    
للدخول في االنتخابات البرلمانية للفوز بها،وتسمى في بعض        

 ).كتل سياسية(لدول ا

  كثافة سكانية كثافة سكانية   ••

••  PPooppuullaattiioonn  DDeennssiittyy  



 ٤١١

الكثافة السكانية يمكن حسابها بأنها متوسط عدد السـكان         
في الميل المربع أو الكيلومتر المربع بقسمة عدد السكان على          

 .مساحة المنطقة أو الدولة

  الكثلكة الكثلكة   ••

••  CCaatthhoolliittiicciissiimm  

يسـة  الكثلكة حركة سياسية دينية استمدت قوتها مـن الكن        
الكاثوليكية ، ونشأ في ظلها الحزب الديمقراطي الكـاثوليكي         
في مطلع القرن التاسع عشر ، وأصبح لهذا النوع من النشاط           
السياسي الدينى قوته في فرنسا وألمانيا وإيطاليـا وبلجيكـا          
وغيرها من الدولـة ، ومعناهـا محاولـة هيمنـة الكنيسـة           

 . في أوروبا الكاثوليكية على ما عداها من كنائس وخصوصاً

  الكساد الكساد   ••

••  DDeepprreessssiioonn  

الكساد مصطلح اقتصادي واجتمـاعي يعنـي انخفـاض         
النشاط االقتصادي بسبب تضاؤل فرص االستثمار ، ويتميز        



 ٤١٢

بانخفاض األسعار ونقص القوة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة        
 .، وهو أحد حلقات الدورة االقتصادية 

  الكساد التضخمي الكساد التضخمي   ••

••  SSttaaggffllaattiioonn  

كود التضخمي ، هو الكساد الذي اتسم بتزامن        ويسمى الر 
ارتفاع معدالت التضـخم وارتفـاع معـدل البطالـة علـى            
اقتصاديات الدول والبلدان الصناعية ، وظهر فـي العقـدين          

 .السابع والثامن من القرن العشرين

  الكسب الكسب   ••

••  PPrrooffiitt  

الكسب أو الربح هو ما يحصل عليه اإلنسان نظير عمـل           
تيجة لجهد أو رأس المال أو بيع أو        أو تجارة أو خدمات ، ون     

شراء أو تجارة ، والكسب هو هدف الجهـود فـي العمـل             
والشيء الممتلك في في األرض أو المصـنع أو المشـروع           
االقتصادي ، وهو أساس الحياة ألنه يعنى النمـو والتطـور           



 ٤١٣

واإلنفاق على حاجات المعيشة والتوفير لالستثمار الرأسمالي       
. 

  الكفاءة الكفاءة   ••

••  EEffffiicciieennccyy  

وتعني ظهور الفرد في عمله ووظيفته بدرجة عالية مـن          
 Effectivenessاإلتقان ،وأن يكون له انتاجه وفعاليتـه        

في كافة المواقف وفي األمور العاجلة ، وهذا المفهوم ينطبق          
أكثر على القيادات السياسية التي يجب أن يكون هناك تدقيق          

نيابية  لهم سواء من المجالس الEfficiency Auditكفاءة 
 .المسئولة عن الرقابة أو من األجهزة المختصة 

  الكمبيالة الكمبيالة   ••

••  BBiillll  OOff  EExxcchhaannggee  

هي صك يحرره شخص يسمى السـاحب ، يـأمر فيـه            
شخصاً آخر يسمى المسحوب عليه ، بالوفاء بمبلغ من النقود          
في تاريخ معين أو باالطالع ألمره أو ألمر شـخص ثالـث            



 ٤١٤

رف بها على المستوى    يسمى المستفيد ، وهي ورقة مالية معت      
 .المالي واالقتصادي ، وواجبة السداد في الموعد المحدد 

  الِكمون الِكمون   ••

••  LLaatteennccyy  
هي عملية من عمليات النظام االجتماعي ، ، وتعني تدعيم          

 .النمط ، وتحقق صيانة واستمرار ألنماط التنظيم االجتماعي 

  الكنيسة االنجليزية الكنيسة االنجليزية   ••

••  CChhuurrcchh  OOff  EEnnggllaanndd  
تقاليدها ، وتقـوم علـى طائفـة        وهي كنيسة مستقلة لها     

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   ••



 ٤١٥

••  LLuutthheerraann  CChhuurrcchh  

ديدة في العالم المسيحي ، أسسـها المصـلح         هي كنيسة ج  
الديني مارتن لوثر األلماني الذي عـاش فـي الفتـرة مـن             

 .م ، وأتباع هذا المذهب أغلبهم في انجلترا١٥٤٦-١٤٨٣

  كواليس كواليس   ••

••  CChhaammbbeerrss  

وهو مكان تجمع النواب خارج قاعة االجتماعات وخارج        
ما وراء الكـواليس ،،     : الجلسات الرسمية ، وهو ما يسمى       

ا أنه مصطلح يعبر عما هو غير رسمي مـن مفاوضـات           كم
ومشاورات ومباحثات في شتى نواحي الحياة ، فهـو تمهيـد           
جيد لألشياء الرسمية ، وخصوصاً فـي السياسـة،  ويشـتد            
النشاط في الكواليس أثناء تشكيل الوزارة ، أو أثناء انتخابات          
رئاسة المجلس ، ويطلق لفظ الكواليس على االجتماعات غير         

لرسمية أثناء المفاوضات الهامة أو االجتماعات الدوليـة أو         ا
 .المعاهدات الدولية أو غيرها من االجتماعات الهامة

  كوتا كوتا   ••



 ٤١٦

••  QQuuoottaa  

الكوتا هي حصة محددة النسبة ، فينظام معـين ، وهـي            
إلضفاء الصيغة القانونية على تعاون أو تبـادل اقتصـادي ،    

 .ة والتجاريةوقد تحدد باالتفاقات والمعاهدات االقتصادي

  كورنولجي كورنولجي   ••

••  CChhrroonnoollggyy  

 .هو علم الترتيب الزمني لألحداث

  أنظر العولمة أنظر العولمة   /   / GGlloobbaalliizzaattiioonnالكوكبة الكوكبة   ••

  الكوكلة الكوكلة   ••

••  CCooccaa--CCoollaarriizzaattiioonn  
من مصطلحات عصر العولمـة وهـو انتشـار الثقافـة           
االستهالكية األمريكية ونشرها في مختلف أنحاء العالم ومنها        

لغازية األمريكية ، وتشير إلى     الكوكاكوال كرمز للمشروبات ا   
 .االتجاه األساسي غير الثقافي في ظل العولمة 



 ٤١٧

  الكوالك الكوالك   ••

••  KKuullaakk  

وهي جماعات قاومت التغييرات التـي حـاول االتحـاد          
السوفيتي احداثها في الثالثينات حينما قاوموا سياسة زراعية        

 .بصورة جماعية 

  كومنولث كومنولث   ••

••  CCoommmmoonnwweeaalltthh  

االتجاه قد يصل لتكوين    وهو رابطة بين دول متقاربة في       
اتحاد كونفدرالي ، وهي غالباً عالقة تعتمـد علـى الثـروة            
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          

نها بوالء مشترك وهـو الـوالء للتـاج         التام وترتبط فيما بي   
البريطاني ، والفرانكفورنية ورابطة الجمهوريات السـوفيتية       

 .السابقة وغيرها 



 ٤١٨

والكومنولث لفظ أطلق على الحكومـة الجمهوريـة فـي          
م قبـل أن    ١٦٦٠ـ١٦٤٩انجلترا التي تشكلت في الفترة من       

 .يعود الحكم الملكي لها مرة ثانية بأسرة استيوارت 
لكومنولث حرفيا الثروة المشتركة ، ويرمز به إلى        ويعني ا 

نظام سياسي اتحادي يقوم على استقالل كل عضو في انتمائه          
إلى جماعة معينة والعمل في اتحاد دفاعـاً عـن المصـالح            

 .المشتركة للجماعة 

  أنظر روسياأنظر روسيا/ / كومنولث الدول المستقلة كومنولث الدول المستقلة   ••

••  CCIISS//  CCoommmmoonnwweeaalltthh  OOff  IInnddeeppeennddeenntt  

SSttaatteess  
المستقلة تضم جمهوريات اإلتحاد السـوفيتي      رابطة الدول   

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           
تم االتفاق على إقامة منطقة للتجـارة الحـرة بـين الـدول             

 .األعضاء



 ٤١٩

    ومنولث الواليات المتحدة  ومنولث الواليات المتحدة  كك  ••

••  CCoommmmoonnwweeaalltthh  OOff  TThhee  UUnniitteedd  SSttaattee  

هو رابطة اتحادية كونفدرالية تجمع بين الواليات المتحدة        
األمريكبة ومجموعة جزر شمال ماريان بالمحيط الهندي التي        

م لالتحـاد   ١٩٩٠كانت تحت الوصاية الدولية وصوتت عام       
 .الكونفدرالي مع الواليات المتحدة 

أنظـر السـوق   أنظـر السـوق    /  / ((  CCOOMMEESSAA  ))يسا يسا الكومالكوم  ••
  المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 

  الكوميكون الكوميكون   ••

••  CCoommeeccoonn/ / CCoouunncciill  OOff  MMuuttuuaall  

EEccoonnoommiicc  AAssssiissttaannccee  
وهي السوق األوربية الشرقية ، والتي كانت تضـم دول          

بزعامـة االتحـاد    )ما عدا يوغسالفيا    (   سابقاً الكتلة الشرقية 
 ،  ي لهـذه الكتلـة    السوفيتي سابقاً ، وهي الحلف االقتصـاد      

وتسمى مجلس المساعدة االقتصادية المتبادلة ، وهو منظمـة         



 ٤٢٠

، وتـم   م  ١٩٤٩ُأنشأ عـام    ( تجارية لبلدان أوربا االشتراكية     
لتنظـيم   كرد على مشروع مارشال   ) م  ١٩٩١حله في يونيو    

  .التكامل االقتصادي للمعسكر الشرقي االشتراكي 

  كوندراتيف كوندراتيف   ••

••  KKoonnddrraattiieeffff  

القتصاد العالمي في شكل دورات متعاقبة      هي عملية نمو ا   
، 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 ، أو اتحاد          
 .مالك في بناية أو عمارة وحداتها مملكة للسكان 

  الكونفوشيوسية الكونفوشيوسية   ••



 ٤٢١

••  CCoonnffuucciiaanniissmm  

هي عقيدة صينية ترجع إلى الحكيم كونفوشيوس ، تنطوي         
على مباديء أخالقية سامية وتطالب الحاكم بعـدم اسـتخدام          

 Heaven,s تفـويض السـماء   القوة مع رعاياه وإال فقد

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  . 

 
 



 ٤٢٢

 

  
  

     



 ٤٢٣

  حرف الالمحرف الالم

  الالمباالة الالمباالة   ••

••  AAppaatthhyy  

وهي حالة من حاالت الدور السياسي الذي ينعدم خاللـه          
اهتمام الفرد باألمور السياسية وبالتالي ال يستخدم حقـه فـي      
المشاركة عبر التصويت ، ويكون الفرد حينذاك أقل قليالً من          

 ، ولكن اليصل لمسـتوى االحتجـاج        Activismالنشاط  
ن الفرد حينذاك ،من وجهة نظر السلطات الحاكمة ، في          فيكو

 Manageableمستوى يمكن السيطرة عليه وإخضـاعه  

Level .  

  ال مركزية ال مركزية   ••

••  NNoonn--CCeennttrraall  

مفهوم يقصد به إعطاء الفروع سلطات المركز الرئيسي ،         
أي نقل السلطات إلى الفروع والمحليات وعدم تركيـز كـل           

 المركزية/ أنظر . يسية السلطات في العواصم والمراكز الرئ



 ٤٢٤

  اللجان اإلقليمية اللجان اإلقليمية   ••

••  RReeggiioonnaall  CCoommmmiissssiioonnss  

وهي مجموعة من اللجان التي تتناول موضوعات إقليمية        
وتتبع األمم المتحدة ، وهدفها تدعيم العالقـات االقتصـادية          
والتكامل بين دول المنطقة وتقديم المساعدات الخاصة بالتنمية        

: اطق ، ومن هذه اللجـان       االقتصادية واالجتماعية لهذه المن   
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ، ومقرها أديس أبابـا بأثيوبيـا ،           
والجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا والمحـيط الهنـدي         
ومقرها بانكوك بتايالند ، واللجنة االقتصادية ألوروبا ومقرها        
جنيف بسويسرا ، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرب         

مؤقت عمان باألردن ، واللجنـة االقتصـادية        آسيا ومقرها ال  
 .ألمريكا الالتينية والكاريبي ومقرها سنتياجو بشيلي 

  اللجان البرلمانية اللجان البرلمانية   ••

••  CCoommmmiissssiioonnss  

وهي لجان تعمل في إعداد المشروعات لبحثهـا بصـفة          
نهائية في البرلمان ، وهذه اللجان قد تكون برلمانية إلعـداد           



 ٤٢٥

 وكـذلك القـوانين     موضوعات النقاش تحت قبة البرلمـان ،      
المطلوب التصويت عليها ، وقـد تكـون مؤقتـه لمناقشـة            
موضوع معين ، ولكل لجنة رئيس أو مقرر ، وتعرض نتائج           

 .أعمالها على البرلمان للتصديق عليها 

  اللجان الدائمة اللجان الدائمة   ••

••  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeeess  

لجنة البرنامج  : وهي اللجان الدائمة باألمم المتحدة وأهمها       
جنة الموارد الطبيعية ، ولجنة المنظمات غيـر        والتنسيق ، ول  

الحكومية والمفاوضات مع الوكـاالت الحكوميـة الدوليـة ،          
ولجنة الشركات متعـددة الجنسـية ، ولجنـة المسـتوطنات           

 .البشرية 

  ) ) لجان العمل لجان العمل ( ( اللجان الوظيفية اللجان الوظيفية   ••

••  FFuunnccttiioonnaall  CCoommmmiissssiioonnss  

نة وهي لجان العمل باألمم المتحدة مثل لجنة اإلحصاء ولج        
السكان ولجنة التنمية االجتماعية ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة        

 .وضع المرأة ولجنة المخدرات واللجان الفرعية لها 



 ٤٢٦

  اللجنة الدولية األولمبية اللجنة الدولية األولمبية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiitttteeee  OOff  TThhee  RReedd  

CCrroossss    ((  IICCRRCC  ))  
( اللجنة الدولية األوليمبية هي منظمة دولية غير حكومية         

شراف على الحركة األوليمبيـة العالميـة       تقوم باإل ) مستقلة  
كـل أربـع سـنوات      ( وتنظيم الدورات األوليمبية العالمية     

بالتوازي مع كأس العالم لكرة القدم أي في السنوات الزوجية          
وتقـام هـذه    ) التي تفصل بين مواعيد إقامة كـأس العـالم          

الدورات في إحدى مدن العالم ، وكذلك الدورات األوليمبيـة          
 .الشتوية 

   لجنة دولية للحوت  لجنة دولية للحوت   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiitttteeee  OOff  BBaalleeiinneess    

((IICCBB))    
وهي لجنة دولية أنشأها مؤتمر واشـنطن لتنظـيم صـيد           
الحوت وحفظ أنواعه وهذه اللجنة يناط بها اإلشـراف علـى           

 ٢تلك األمور ، وقد ُأبرمت االتفاقية المنشئة لهذه اللجنة في           



 ٤٢٧

هـا الواليـات     دولة من  ١٥م وصدقت عليها    ١٩٤٦ديسمبر  
 .المتحدة واالتحاد السوفيتي

  اللجنة الدولية للصليب األحمر اللجنة الدولية للصليب األحمر   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOllyymmbbiicc  CCoommmmiitttteeee  

((IIOOCC))  

  اللغات الالتينية اللغات الالتينية   ••

••  RRoommaannccee  LLaanngguuaaggeess  
هي اللغات المنحدرة من اللغة الالتينيـة مثـل الفرنسـية           
واألسبانية والبرتغالية ، وتتحدث بها أغلب الشعوب األوربية        

 .ريكية واألم

  الليبرالية الليبرالية   ••

••  LLiibbeerraalliissiimm  

الليبرالية هي التحررية أو المذهب الفردي ، وهي إطـار          
سياسي يصف الحياة السياسية ونظام الحكم في الـدول ذات          

 Industrialized Economicsاالقتصاد الصـناعي  



 ٤٢٨

والتي تأخذ بالمبادى الرأسمالية وتسود فيها الحرية كقيمة عليا         
دية وتقوم على المنافسة الحرة من أجـل        ، وتؤكد الحرية الفر   

 .تحقيق الصالح العام عن طريق الصالح الخاص الفردي

  لوائح سميث لوائح سميث   ••

••  RRoossss  DDeeppeennddaannccyy  WWhhoolliinngg  RReegguullttiioonnss  
م وقد عنيت   ١٨٢٦هي لوائح أصدرتها نيوزيلندا في سنة       

 .بوضع قواعد خاصة لتنظيم صيد الحوت في بحر روس

  أنظر جماعات الضغطأنظر جماعات الضغط/ / لوبي لوبي   ••

••  LLoobbbbiieess          
 واللوبي جماعة ضغط ليس لها إال مصلحة سياسية بحتة         
، وتمارس عادة في الدول األجنبية لتحقيق مصالح الدولة األم          

 .ألعضاء هذه الجماعات 

  لوبيات لوبيات   ••

••  LLoobbbbyyiissttss  



 ٤٢٩

وهي منظمات الضغط التي تعمـل لصـالح أعضـائها ،           
كمـا فـي الواليـات المتحـدة        ( وكذلك حكومات الواليات    

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 
داخل الواليات المتحدة قام بدور مهـم فـي نظـام توزيـع             

 ، 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       
من دولة أخري تقديم دعـم أو تسـهيالت لجنودهـا أثنـاء             

شي دون تدخل فـي  المعارك الحربية ، وهذا الدعم يكون هام      
المعارك ، أي يكون على شكل تقديم خدمات ومسـاعدات ،           



 ٤٣٠

وكلمة لوجيستي تعني علم نقل وإطعام وإيواء الجنـود فـي           
 .ميدان القتال 

  لوردات القرية الكونية لوردات القرية الكونية   ••

••  TThhee  LLoorrddss  OOff  TThhee  GGlloobbaall  VViillllaaggee  

هو مصطلح بريطاني أطلقه الكاتب باجديكيان فـي عـام          
خ وماكسويل وستيفنز على    م على وضع سيطرة مردو    ١٩٨٨
من مجموع التوزيع اليومي واألسـبوعي للصـحف        % ٥٧

البريطانية وامتلكوا ثالثة أرباع الصحف الوطنية التي تبـاع         
في بريطانيا ، وتعبير عن انتشار اإلمبراطوريات اإلعالميـة     

 . التي تسيطر على اإلعالم العالمي في عصر العولمة 

  اللوطيدس اللوطيدس   ••

••  LLuuddddiitteess  

 بريطانية في القرن التاسع عشـر والتـي         وهي جماعات 
قامت بتحطيم المكائن الجديدة تعبيراُ عن عدم الرغبـة فـي           

 .تبديل األيدي العاملة بالماكينات 



 ٤٣١

  
  

     



 ٤٣٢

  حرف الميمحرف الميم

  المائدة المستديرة المائدة المستديرة   ••

••  RRoouunndd  TTaabbllee  CCoonnffeerreennccee  

المائدة المستديرة هي المفاوضات التي يقصـد إجراؤهـا         
 التامة بين ممثلي األطـراف المعنيـة ،         على أساس المساواة  

فيجلسون حول مائدة مستديرة تحاشياً لتقدم شخص على آخر         
 .من حيث االعتبار أو المكانة 

  الماجنا كارتا الماجنا كارتا   ••

••  MMaaggnnaa  CChhaarrttaa  

هو العهد األعظم الذي منحه الملك اإنجليزي جون عـام          
م ، والتي منحت الحريات لإلنجليز ، ونقل اإلنجليـز          ١٢١٥

ت من خالل هذه الوثيقة الهامة للعـالم أجمـع ،           هذه الحريا 
وتضم الوثيقة مختلف الحريات الشخصية واالجتماعية مـن        
حق التصويت والتعبير والحق في الحرية ذاتها لكل االنجليز         

 .في كل مكان 



 ٤٣٣

  المادة األولية المادة األولية   ••

••  PPrreemmiieerr  MMaatteerriiaall    

يـدي  هي المواد الخام التي لم تتدخل فيها الصناعة أو األ         
بعد ،، ويقصد بها المواد الزراعية والمعدنية الالزمة        البشرية  

لبناء الدولة ، وهي شتى المواد الالزمة لغذاء اإلنسان وكسائه          
ومسكنه والالزمة للصناعة والنقل وتحقيق الرفاهية والنمـو        
اإلنساني ، وتشمل المواد الغذائية ومواد الطاقـة والخامـات          

 الخام والبترول   التي تستخرج من باطن األرض مثل المعادن      
 ...والفحم وغيرها 

  المادية المادية   ••

••  MMaatteerriiaalliissmm  
تطلق على تأسيس الفكر السياسي وعلى الماديـة وعلـى          
حاجات اإلنسان ، وبمقتضاها تصبح المادة والروح ممتزجين        
، ويسعى المرء للحصول على المنفعة في سبيل نشاطه ورفع          

 ،  روحه ، والمذهب المادي والمنطق المادي ، بحسب البعض        
هو الذي يحرك التاريخ الذي يتطور حسب حاجات البشرية ،          



 ٤٣٤

ويطلق على عصر العولمة الذي نعيش فيه عصـر سـيادة           
الماديات على الروحانيات وعلى القيم واألخالقيات وعلى كل        

 .ماعداها من قيم وحاجات 

  المادية الفردية المادية الفردية   ••

••  IInnddiivviidduuaalliissttiicc  MMaatteerriiaalliissmm  
صاد األمريكي ، ألنـه     هي الحقيقة التي تسيطر على االقت     

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          

 .في أضيق الحدود 

  ) ) برنامج برنامج ( ( مارشال مارشال   ••

••  MMaarrsshhaallll  ((  PPllaann  ))  

اً في حكومة الواليات المتحـدة  بعـد         مارشال كان وزير  
الحرب العالمية الثانية ، وقد نادى بضرورة وضع الواليـات          
المتحدة كجمهورية كبري للعالم الجديد ، لبرنـامج انعـاش          
ومساعدة لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانيـة يعيـد إليهـا            



 ٤٣٥

انتعاشها االقتصادي حتى يمكن االستقرار السياسي ، وقد نفذ         
ج مارشال وأصبح يحتذى به في األزمات الكبرى فـي          برنام
 .العالم 

  الماركسية الماركسية   ••

••  MMaarrxxiissmm  

وهي حركة تعود إلى كارل ماركس الداعيـة األول لهـا           
، فالطبقة هي Class Theoryوالداعي إلى نظرية الطبقة 

أهم وحدة يمكن من خاللها فهـم السياسـة ، وأن المجتمـع             
 يقـوم المجتمـع     الرأسمالي يقوم على البرجوازيـة، بينمـا      
 ، 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            

لمادية الجدلية والماديـة    ا: الماركسية المترابطة عضوياً فهي     
التاريخية واالقتصاد السياسي والشـيوعية العلميـة وإقامـة         
ديكتاتورية البروليتاريا التي تهدف إلـى تصـفية اسـتغالل          

 .اإلنسان ألخيه اإلنسان 



 ٤٣٦

  الماكارثية الماكارثية   ••

••  MMcc--CCaarrtthhiissmm  
هي حركة من حركات األحزاب اليمينية اهتمت       الماكارثية  

 .بتناول الضغوط والمشكالت 

  ماكلوهاتية ماكلوهاتية الال  ••

••  MMaacclluuhhaanniissmm  
 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 ،           

: ون من أربعة مراحـل      ويري أيضاً أن التاريخ اإلنساني يتك     
المرحلة الشفوية ، مرحلة كتابة النسخ ، مرحلة الطباعـة ،           
مرحلة وسائل اإلعالم اإللكتروني ، فالمضمون عند ماكلوهن        

 .اليمكن النظر إليه مستقالً عن التكنولوجيا 

  المباديء الجيوبولوتيكية المباديء الجيوبولوتيكية   ••



 ٤٣٧

••  GGiieeooppoolliittiiccaall  CCooddeess  

ها حكومة  هي مجموعة الفرضيات اإلستراتيجية التي تضع     
ما فيما يتعلق بالدول األخـرى فـي صـياغتها لسياسـتها            
الخارجية ، وتتضمن هذه المباديء االستراتيجية اإلجرائيـة        
تقييم المناطق الجغرافية الواقعة وراء حدود الدولة من زاوية         
أهميتها اإلستراتيجية وإمكان أن تصبح يوما ما مصدر تهديد         

ل المجاورة ، وهـي تعمـل       ألمنها، وتشمل أيضاً تقييماً للدو    
المحلي واألقليمي والعالمي ، ويمكـن      : على ثالثة مستويات    

ــنظم  أن نفهمهــا بوصــفها وحــدات البنــاء األساســية لل
 .الجيوبولوتيكية العالمية 

  المبشرون المبشرون   ••

••  MMiissssiioonnaarriieess  
هم دعاة يدعــون للدين المسيحي ، وبدأ نشاطهم فـي          

غلون الكـوارث   آسيا وامتد في مختلف أنحاء العالم ، ويسـت        
والفيضانات والمحن والمعاناة ويقدمون المعونة باسم المسيح       

 .، وكان المبشرون من أعمدة توطيد االستعمار في أفريقيا 



 ٤٣٨

  المثالية المثالية   ••

••  IIddeeaalliissmm  
وهو مفهوم يعني تطبيق األفكار الحسنة ، ويعلن المثاليون         
بأن الشخص أو اإلنسان شخص كامل وأن مشاكله تنشأ عن          

لمؤسسات ، ولذلك فالبد من سن تشريعات تكفل        عدم كفاءة ا  
تحقيق إصالح النظام القائم ، وأنه يجب تحريم الحرب مـن           
خالل التكاتف الدولي ، ويؤكد المثاليون دائماً على المصالح         

 .المشتركة للدول وإمكانات االنسجام بينها 

  المثقفون المثقفون   ••

••  IInntteelllleeccttuuaallss  
ة وتكتسـب   جماعة اجتماعية متميزة تحمل األفكار الجديد     

أهمية خاصة في المجتمعات الديمقراطية ، وتمثل أحد النخب         
السياسية في البالد ، وهم حملة ثقافة مجتمعاتهم ومفاهيمهـا          

 .الذهنية عن العالم، بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية 

  مثل قيمية معينة مثل قيمية معينة   ••



 ٤٣٩

••  CCeerrttaaiinn  VVaalluueedd  IIddeeaallss  
ول أن  وهي المثل والقيم التي يبتغيها كل مجتمـع ويحـا         

يجعلها تنتشر في المجتمع من خالل السلوك السياسي للصفوة         
 .والجماهير ، وهي من المداخل المتميزة للسياسة 

  المثيرات المثيرات   ••

••  SSttiimmuulluuss  

هي مجموعة من المتغيرات الحسية كالحب أو الكراهيـة         
أو العقلية كالتصديق أو التكذيب والتأييـد أو الـرفض ، أو            

ي أنها كل ما من شـأنه أن        النفسية التي تخاطب الشعور ، أ     
 .يحدث تغييراً في الكائن الحي 

  المجالس التشريعية المجالس التشريعية   ••

••  AAsssseemmbblliieess  

وهي البرلمانات المنتخبة في عالم اليوم ، وقد تتكون من          
( أو من مجلسـين     ) Unicameralأحادي  ( مجلس واحد   

 )Bicameralأي تركيب ثنائي 



 ٤٤٠

  المجتمع االشتراكي المخطط المجتمع االشتراكي المخطط   ••

••  PPllaannnneedd  SSoocciiaalliisstt  SSoocciieettyy  

هو المجتمع الذي تصبو إليه االشتراكية ، ويتم تنفيذه من          
خالل التخطـيط االقتصـادي قصـير ومتوسـط وطويـل           
األجل،ولكن يصاحبه عادة مشاكل مثـل االنتـاج المتـدني          
وإنخفاض اإلنتاجيـة وعـدم القـدرةعلى تـوفير المـوارد           

 .الضرورية والالزمة في األزمنة المحددة 

  المجتمع اإلفتراضي المجتمع اإلفتراضي   ••

••  VViirrttuuaall  CCoommmmuunniittyy  

 Howardاسم كتاب هام من تأليف هوارد راينجولـد  

Rheingold    الحياة ... االفتراضي   المجتمع:  وهو بعنوان
 : Virtual Communityفي ظل التقدم االليكترونـي  

Homesteading On Electronic Frontier 
ويعلن الكتاب أن ما يحتاجه الناس هو إيجاد فرصة لتكـوين           

يرانهم المتواجدين في أماكن نائية من القريـة        عالقات مع ج  
 . العالمية ، ولو عبر الشبكات االليكترونية



 ٤٤١

  مجتمع جماهيري مجتمع جماهيري   ••

••  MMaassss  SSoocciieettyy  
وهو المجتمع الذي تسود بين أعضائه درجة عاليـة مـن           
العزلة واالستقاللية االجتماعية ، والذي يتم فيه عمليات تبادل         

 .واسعة بين السلطة والجماهير 

   المدني  المدني المجتمعالمجتمع  ••

••  CCiivviill  SSoocciieettyy  
هو وحدة مستقلة ومميزة عن المجتمع السياسي ، أي أنـه        
ال يخضع لتأثير النظام السياسي أو الطبيعي ، وإنما هو يمثل           
مجموعة قوى تميل عندما تحقق تطوراً بعد ذلك إلي إخضاع          

أكد هيجل معنى المفهوم بأنه نسق       و المجتمع السياسي ذاته ،   
 وبدأ مفهوم المجتمع المـدني      ،   المتبادلة العالقات االجتماعية 

عندما كتب ماركس نقده لفلسـفة هيجـل        م   ١٨٤٠منذ عام   
 .للقانون 



 ٤٤٢

المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي التـابع       المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي التـابع         ••
  لألمم المتحدة لألمم المتحدة 

••  ((  UUNN  ))  EEccoonnoommiicc  AAnndd  SSoocciiaall  CCoouunncciill  ((  

EECCOOSSOOCC  ))                    
 هو أحد األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة ، ويهتم بالجوانب        

 ...االقتصادية واالجتماعية في تنمية الشعوب المختلفة 

  مجلس التعاون العربي مجلس التعاون العربي   ••

••  AArraabb  CCooooppeerraattiioonn  CCoouunncciill  
هو مجلس للتعاون يهدف لتحقيق التنسيق والتكامـل فـي          
مختلف المجاالت االقتصادية والمالية والصناعية والزراعية      

م والنقل والمواصالت واالتصاالت والتعليم والثقافة واإلعـال      
والبحث العلمي والشئون الصحية واالجتماعيـة واالسـتثمار        
والسعي إلقامة سوق مشتركة تكون نـواة للسـوق العربيـة           

 ١٦والوحدة االقتصادية العربية ، أقيم هـذا المجلـس فـي            
م وضم العراق ومصـر واألردن والـيمن ،         ١٩٨٩فبراير  



 ٤٤٣

ل ويعتبر تنظيماً عربياً إقليمياً فرعياً في نطاق جامعـة الـدو          
 العربية

  مجلس األمن مجلس األمن   ••

••  TThhee  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  
هو األداة الرئيسية والفعالة في األمم المتحدة ولديه القدرة         
على االجتماع السريع لمعالجة المسائل التـي تهـدد السـلم           
واألمن الدوليين حيث أن صيانة السلم واألمن الدولي وظيفته         

  أعضـاء دائمـين    ٥ عضوا بينهم    ١٥األولى ، ويتكون من     
 أعضاء ينتخبون كل عامين ويمثلون القارات المختلفة ،         ١٠و

ولألعضاء الدائمين حق االعتراض على أي قرار ويسـمى         
حق الفيتو وبالتالي ال يصدر أي قرار من مجلس األمـن إال            
بموافقة األعضاء الدائمين أو على األقل عدم اعتراضـهم ،          

مم ويعمل مجلس األمن ويتصرف بالنيابة عن كل أعضاء األ        
 .المتحدة

  مجموعة األمم المسيحية مجموعة األمم المسيحية   ••

••  CChhrriissttiiaann  CCoommmmoonnwweeaalltthh  



 ٤٤٤

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 

  ة المشتركة ة المشتركة المجموعة األوروبيالمجموعة األوروبي  ••

••  EEccoonnoommiicc  CCoommmmuunniittyy  EEuurrooppeeaann  

((EEEECC))  

هي السـوق األوربيـة المشـتركة ، وتهـتم بالتعـاون            
االقتصادي والتجاري والقانوني بين مجموعـة مـن األمـم          
األوربية بشكل دائم ، وهي تحقق مجموعـة مـن التعـاون            
والتنسيق والتكامل في مجاالت االقتصاد والعملـة والتجـارة     

اقتصادية هائلة واستمر هذا التعـاون حتـى        مما أعطاها قوة    
وصل إلى العملة األوربية الموحدة اليورو والـذي أعطـى          
الدول األوربية قوة اقتصادية هائلـة فـي مواجهـة القـوة            

 .االقتصادية األمريكية 

  ) ) آسيانآسيان((مجموعة دول جنوب شرقي آسيا مجموعة دول جنوب شرقي آسيا   ••



 ٤٤٥

••  AASSEEAANN  

وهي مجموعة اقتصادية أساساً ولها جوانب تنسيق سياسي        
 ب دول ـضم أغل، وت

جنوب شرقي آسيا والتي كانت تسمى النمـور اآلسـيوية          
مثل ماليزيا وأندونسيا وكوريا الجنوبية وتايوان وسـنغافورة        

 .وغيرها ، وهي نموذج معاصر للتعاون األقليمي 

  مجموعة السبع مجموعة السبع   ••

••  GGrroouupp  OOff  SSeevveenn  ((  GG--٧٧  ))  
 اقتصاديات في العالم وهـي      ٧وهي مجموعة تضم أقوي     

تحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابـان       الواليات الم 
 .وكندا ، وانضم إليهم االتحاد السوفيتي كمراقب

ــادية     •• ــاعدة االقتصـ ــس المسـ ــادية   مجلـ ــاعدة االقتصـ ــس المسـ مجلـ
  CCoouunncciill  OOff  MMuuttuuaall  EEccoonnoommiiccالمتبادلـة المتبادلـة 

AAssssiissttaannccee// الكوميكونالكوميكونأنظر أنظر  

  المجموعة الشمسية المجموعة الشمسية   ••



 ٤٤٦

••  SSuunn,,ss  GGrroouupp  
تتكون المجموعة الشمسية من نجم عظيم هـو الشـمس          

شغل مركز المجموعة وتدور حوله في في اتجاه واحد من          وي
الغرب إلى الشرق وفي مستوى واحد هو مستوى الخسـوف          
والكسوف وفي مدارات متتالية مجموعة مـن تتكـون مـن           

عطـارد  : عشرة كواكب ،وهي طبقاً لقربهـا مـن الشـمس        
Mercury   والزهرة Venus   واألرض Earth  والمريخ 

Mars   والكويكبات Asteroids    والمشـترىJupiter 
 ونيبتيــون Uranus وأورانــوس Saturnوزحــل 

Noptune وبلوتو Pluto.  

  المحافظة المحافظة   ••

••  CCoonnsseerrvvaattiissmm  
وهي تعبر عن السياسات التقليدية التي تقاوم التغيير فـي          
المجتمع السياسي ، من خالل األحزاب والتنظيمـات التـي          

 ..تطالب باستمرار الوضع الحالي دون تغيير 

   التقاليد  التقاليد المحافظة علىالمحافظة على  ••



 ٤٤٧

••  TTrraaddiittiioonnaalliisstt  MMoovveemmeennttss  
هي حركات قومية في بعـض البلـدان الخارجـة مـن            
االستعمار أو المقاومة له ، حيث تبدأ للحفاظ على هويتها في           
التأكيد على طابعها المميز وتقاليدها المتفردة وتراثها العريق        
، من أجل شحذ همم أبنائها لمواصلة العمل والجهاد لالرتقاء          

 .األمةبواقع 

  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 

  المحافظة الهرمة المحافظة الهرمة   ••

••  SSeennsscceenntt  CCoonnvveerrvvaattiissmm  
 وهو مصطلح يطلق على ظاهرة تأييد المسـنين لحـزب         

المحافظين في بريطانيا ، وتدل على نزعة متميزة لدى الفرد          



 ٤٤٨

لإلبقاء على اتجاهات وعادات كسبها مع مرور الزمن إلـى          
 .تحول في الوالء نحو حزب المحافظين 

  المحاكاة المحاكاة   ••

••  SSiimmuullaattiioonn  
وهو منهج حديث يدخل بعلم السياسة مرحلـة الدراسـات     

مجـاالت  التجريبية وإنشاء المعامل السياسيبة وخصوصاً في       
دراسة الرأي العام والتصويت في االنتخابات العامـة وفـي          

 .المنظمات والتنظيمات السياسية ، ويسمى منهج التشبه 

أنظر أنظر  /  / PPaassttiicchheeالمحاكاة بقصد السخرية      المحاكاة بقصد السخرية        ••
  الباستيشالباستيش

  محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouurrtt  OOff  JJuussttiiccee  ((  IICCJJ  ))  



 ٤٤٩

ف ، وهو األداة    جهاز مستقل تابع لألمم المتحدة مقره جني      
القانونية الرئيسية لألمم المتحدة ، وقضاته يختارون من بـين      

 .رجال القانون الدولي في العالم 

  المحلل األيدلوجي المحلل األيدلوجي   ••

••  IIddeeoollooggiisstt  
وهو المفكر الذي ينطلق من مقومات أيدلوجية معينة يسلم         

 .بها ويجعل منها قاموسه ومنطقه أو أدائه للتفكير التحليلي 

  محور الشر محور الشر   ••

••  AAxxiiss  ooff  EEvviill  
م لوصف  ٢٠٠٢وهو محور أعلنه الرئيس األمريكي عام       

الداعمة لإلرهـاب والمعاديـة للواليـات المتحـدة         (الدول  
، ويضم هذا   ) األمريكــية ولسياساتها من وجهة نظره هو       

العراق وإيران وكوريـا الشـمالية ،       : المحور الدول اآلتية    
مـارس  ٢٠وبالفعل بدأ الرئيس األمريكي غزو العراق فـي         

 .م كأول دولة في هذا المحور ٢٠٠٣



 ٤٥٠

  المخرجات المخرجات   ••

••  OOuuttppuuttss  
اتصـالي  مفهـوم   المخرجات عكس المدخالت ، وهـي       

يتعلق بارتباط النظـام بالبيئـة ،       اجتماعي سياسي  بحثي ،      
ويمثل استجابة النظام للمطالـب الفعليـة أو المتوقعـة ، أي            

د ،  السياسات والقرارات التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للموار      
 ، وتكون عندما    Positiveمخرجات إيجابية    :والمخرجات عادة   

تحاول السلطة تعديل البيئة أو النظـام السياسـي والوفـاء بمطالـب             
 ، وتكـون بـالوعود      Symbolicمخرجـات رمزيـة     و. الجماهير  

والعروض العسكرية وإثارة مشاعر الخوف من خالل بث وجود تهديد          
، عنـدما تلجـأ     Negativeية  مخرجات سلب و. خارجي على الدولة    

السلطة لإلرهاب والقسر لكي تحافظ على النظام السياسي فـي نفـس            
 .شكله دون االستجابة للمطالب 

  المدخالت المدخالت   ••

••  IInnppuuttss  



 ٤٥١

 مفهوم يتعلق بارتباط النظام بالبيئة، والمـدخالت هـي         
الضغوط والتأثيرات التي يتعرض لها النظام السياسي وتدفعه        

 .للنشاط والحركة

  قيم قيم مدرج المدرج ال  ••

••  HHiieerraarrcchhyy  OOff  VVaalluueess  

وهو أحد أشكال نسق القيم أي التتدرج الهرمي للقيم حسب          
أهميتها بالنسبة للفرد أو الجماعة ، ونسق القـيم يـأتي مـن             
تصور مؤداه أنه ال يمكن دراسة قيمة معينة أو فهمها بمعزل           
عن القيم األخرى ، أي أن النسق القيمي معناه مجموعة القيم           

 تنظم سلوك الفرد وتصرفاته ، ويعني ترتيب        المترابطة التي 
الشخص أو مجتمع ما لقيمه من أكثرها أهمية إلى أقلها أهمية           

. 

  مدن الصفائح مدن الصفائح   ••

••  BBiiddoonnvviillllee  

المقصود بمدن الصفائح تلك األحياء التـي تتكـون مـن           
أكواخ من صفيح يقيمها المعدمون في ضواحي المدن الكبرى         



 ٤٥٢

م النـامي ، ولكـن      ، وهي ظاهرة معروفة في كل بالد العال       
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       

 ، وأن يملك القدرة علـى       عن قدرات الطرف اآلخر عسكرياً    
 .رؤية البدائل المتاحة بطريقة أفضل 

  للشيوعيةللشيوعيةالمذاهب التعديلية المذاهب التعديلية   ••

••  RReevviissiioonniissmm    
هي المواقف الوسط في الفكر االشتراكي الشيوعي والتي        
تدعو الستثمار االمكانات المتاحة فـي السياسـة األوربيـة          

 . الغربية للوصول للحكم ونشر المباديء الشيوعية



 ٤٥٣

أنظــر المركــانتيلي أنظــر المركــانتيلي / / تجــاري تجــاري المــذهب الالمــذهب ال  ••
MMeerrcchhaannttiilliissmm  

  مذهب التضامن مذهب التضامن   ••

••  SSoolliiddaarriissmm  

مذهب خُلقـي ينـادى بـه فـي الميـادين االقتصـادية             
واالجتماعية والسياسية ، ويرى أنصـار هـذا المـذهب أن           
إصالح المجتمع اإلنساني ال يتم إال بالقضاء على الفردية من          

 .جهة وعلى الجماعية الثورية من جهة أخرى 

  أنظر المركانتيليأنظر المركانتيلي/ / ذهب المركانتيلي ذهب المركانتيلي المالم  ••

  المرافق العامة المرافق العامة   ••

••  PPuubblliicc  UUttiilliittiieess  

تطلق كلمة المرافق العامة على كل الخـدمات األساسـية          
التي تؤدى للمواطنين بواسطة الدولة وهيئاتها البلدية والمحلية        

الطرق والميـاه والطـرف     : ، ومن أمثلة المرافق العامةى      
هرباء والغاز ، وقد تمـنح      الصحي والنقل والمواصالت والك   



 ٤٥٤

الدولة شخص أو شركة حق امتياز القيام بهذه الخدمات لمدة          
 .زمنية معينة مقابل شروط معينة ومقابل معين 

  المرشحون المرشحون   ••

••  CCaannddiiddaatteess  

وهم الذين يتقدمون لخوض االنتخابات في أي شكل مـن          
أشكالها ، ويختار الناخبون من يمثلونهم مـن بـين هـؤالء            

 .المرشحين 

  انتيلي انتيلي المركالمرك  ••

••  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 دائرة التأثيرمركز دائرة التأثير  ••



 ٤٥٥

••  CCiirrccllee  OOff  IInnfflluueennccee  

وبقصد بمركز دائرة التأثير أنها المباديء التي خلقنـا اهللا          
عليها وتتمركز في ضميرنا والتـي نسـتمد منهـا األمـان            
والحكمة والدليل والقوة للوصول باإلنسانية إلى فعالية قيـادة         

 .الذات 

  مركز الشركات متعددة الجنسية مركز الشركات متعددة الجنسية   ••

••  CCeenntteerr  OOnn  TTrraannssnnaattiioonnaall  

CCoorrppoorraattiioonnss  
هو مركز أنشأته األمم المتحدة ويتبع المجلس االقتصادي        

أنشـطة  : واالجتماعي ويتمحور نشاطه حول األنشطة التالية       
 وتركز على بلورة القواعـد التـي        Normativeمعيارية  

تحكم طبيعة العالقات بين هذه الشركات والدولة المضـيفة ،          
وأنشطة بحثية لمتابعة تطور هذه الشـركات ودورهـا فـي           
مجاالت االستثمار واإلنتاج والعمالـة ونقـل التكنولوجيـا ،          
وأنشطة تتعلق بالتعاون الفني لتقديم خدمة استشارية بهـدف         
معاونة الدول النامية على تطوير أساليب التعامل مـع هـذه           



 ٤٥٦

الشركات ، وأنشطة إعالمية هدفها جمع وتصنيف وتحليـل         
 . جنسيةونشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات متعددة ال

  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           
يقدم على أي عمل من أعمال تلويث   نظامها وأمنها ، والذي ال    

الشاطيء أو تدمير البيئة الشاطئية أو ال يخرج عن مبـاديء           
القانون الدولي وال يظهر أو يستخدم أي سالح أو اليستهدف          
جمع معلومات تضر بالدولة الشاطئية أو اليقوم بـأي عمـل           
دعائي يستهدف المساس بدفاع الدولة الشاطئية أو بأمنهـا ،          

 .م بأي عمل من أعمال الصيد والذي ال يقو



 ٤٥٧

  ) ) الترانزيت الترانزيت ( ( المرور العابر المرور العابر   ••

••  TTrraannssiitt  PPaassssaaggee  
هو ممارسة حرية المالحـة والتحليـق وفـق األحكـام           
الموضوعة لغرض واحد هو العبور المتواصل السريع فـي         
المضايق المختلفة بين رقعة من البحار العاليـة أو منطقـة           

الية أو منطقـة    اقتصادية خالصة ورقعة أخرى من البحار الع      
اقتصادية خالصة ، فهو ليس سـوى المـرور الحـر عبـر             

 .المضايق لكافة السفن والطائرات مع عدم جواز إعاقته 

  مساعدة مساعدة   ••

••  AAiidd  

يعني بها تقديم المعاونة االقتصـادية أو االجتماعيـة أو          
السياسية لألخذ بيد الجماعة للخروج من أزمتهـا أو كارثـة           

ا ، وتتعدد اليـوم أنـواع       حلت بها أو مشكلة عويصة واجهته     
المساعدات ، فقد تكون من دولة غنية أو من هيئة دوليـة أو             

 . من تجمع دولي أو مجموعة دول  



 ٤٥٨

  المساعدات الخارجية المشتركة المساعدات الخارجية المشتركة   ••

••  MMuullttiillaatteerraall  AAiidd  

هو قيام دولتين أو أكثـر باالتفـاق أو التعاهـد لتقـديم             
ديم مساعدات مالية أو عينية لدولة أو أكثر من دولة ، من تق           

القروض والمنح والخدمات أو المواد الغذائية أو الزراعية أو         
الخامات أو الخدمات المختلفة ، وهي يفترض فيها الجماعية         

 التي تقدم فيها دولـة      Bilateralبعكس المساعدات الثنائية    
أي بفوائد مخفضة وفتـرة سـماح وتسـديد         ( قروض سهلة   
ـ      Grants، وهبات   ) طويل األجل  ن  صـغيرة وغيرهـا م

 .المساعدات بطريقة مباشرة من الدولة للدولة

  مساعدة فنية مساعدة فنية   ••

••  TTeecchhnniiccaall  AAssssiissttaannccee  

العون الفنى هو المساعدة الفنية التي تقدمها الدول المتقدمة         
علمياً وصناعياً واقتصادياً ، مباشرة أو بواسطة األمم المتحدة         
، إلى الدول النامية أو المتخلفة علمياً واقتصادياً ، عن طريق           

 .تزويدها بالخبراء والمعدات واألجهزة الفنية



 ٤٥٩

  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            
ها حتمية ، حيث تكون الكفاءة هي أهم        الفلسفة االشتراكية بأن  

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 

  المسئولية الموضوعية المسئولية الموضوعية   ••

••  OObbjjeeccttiivvee  RReessppoonnssiibbiilliittyy  



 ٤٦٠

وهي مرحلة للحكم األخالقي على األشياء وتظهـر لـدي          
الطفل في سن السابعة ويحكم األطفال خاللها على خطـورة          

 .الفعل على أساس األضرار المادية أو النتائج العيانية لهم 

  المساومة المساومة   ••

••  BBaarrggaaiinniinngg  
وهي أسلوب للتفاعل المصاحب إلعداد القرار السياسي ،        

، والسياسـة   بها التوصل إلى مبادالت مفيدة للطرفين       ويقصد  
في أحد تعريفاتها تمثل الناتج الحاصـل عـن المسـاومات           

 . بين جماعتين Compromiseوالحلول الوسط 

  المستقلون المستقلون   ••

••  IInnddeeppeennddeennttss  

وهو اتجاه متزايد في كافة الدول ، ويعنى االستقالل عـن           
، ويزداد  األحزاب وخوض االنتخابات ببرامج فردية مستقلة       

  .Youngest Votersهذا االتجاه بين الناخبين الشباب 

  المستوى الجمعي المستوى الجمعي   ••



 ٤٦١

••  CCoolllleeccttiivvee  
وهو المستوى الذي تنتظم فيه المصالح العامـة للمجتمـع    

 .وألفراده 

  المستوى الرسمي والمؤسسي المستوى الرسمي والمؤسسي   ••

••  FFoorrmmaall  AAnndd  IInnssttiittuuttiioonnaall  

هو مستوى من التعامل في العالقات الدولية يتم بين الدول          
ظماتها الرسمية في إطار التعاون المشترك واالتفاقيات       أو من 

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  

 حددتـه   هو أقل مستوى يمكن أن يعيش فيه المواطن وقد        
 دوالر سـنوياً للفـرد ، ويتضـح         ٣٠٠األمم المتحدة بنحو    

 G N Pمستوى دخل الفرد من قسمة مجمل الناتج القـومي  



 ٤٦٢

 علـى عـدد   Gross National Producationوهو 
 .السكان 

  ) ) روكيش روكيش ( ( مسح القيم لـ مسح القيم لـ   ••

••  RRookkeeaacchh  VVaalluuee  SSuurrvveeyy  

وهو طريقة منهجية تستخدم في البحث العلمي عن طريق         
نات والتركيز علـى بعـض القـيم الغائيـة فـي            جمع البيا 

المجتمعات وكذلك القيم الوسيلية في المجتمعـات ومقارنتهـا      
بين المجتمعات للوصول إلى نتائج ملموسة ، ومن هذه القيم          
الغائية اإلنجاز والسالم العالمي وجمـال العـالم والمسـاواة          

م واألمن العائلي والحرية واألمن القومي والحكمة ، ومن القي        
الوسيلية الطموح وسعة األفق والكفاءة والمـرح والشـجاعة         

 .الخ...والتسامح واألمانة واالستقالل 

  المسطح القاري المسطح القاري   ••

••  CCoonnttiinneennttaall  PPllaatteeaauu  

المسطح القاري مصطلح له أهمية اقتصادية دولية كبيرة ،         
ألنه يضيف للدولة مساحة بها ثـروات قابلـة لالسـتغالل ،          



 ٤٦٣

ي المناطق الواقعة تحـت     ويقصد به األرض وقاع األرض ف     
البحر والمحاذية للشواطيء ، ولكنهـا تقـع خـارج البحـر            
األقليمي ، والتي تمارس عليها الدولة الواقعة على الشاطيء         
سلطتها الستغالل مواردها كآبار البترول ومصايد اإلسـفنج        
والحد األقصى للسطح الذي يتبع الدولة يقف عندما ال يسمح          

موارد وهناك خالف دولي كبير فـي       عمق المياه باستغالل ال   
 .تحديد طوله

  المشاركة السياسية المشاركة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  PPaarrttiicciippaattiioonn  

وهي درجة اهتمام المواطن بأمور السياسة وصنع القرار        
،فكلما زادت المشاركة السياسية من جانب المواطنين كلمـا         
زادت قوة القرار السياسي ،وأبسط صـور المشـاركة هـو           

) حق في إبداء الرأي في االنتخابات     أي ممارسة ال  (التصويت  
،كما أن المشاركة واتساعها تقلل صورة العنـف فـي هـذه            

 .المجتمعات التي تتوسع فيها المشاركة 

  المشاركة المفرطة المشاركة المفرطة   ••



 ٤٦٤

••  EExxcceessssiivvee  PPaarrttiicciippaattiioonn  

وهي المشاركة الشعبية واسعة النطاق التي تعوق صـنع         
واحباطات القرار والتي تؤدي إلى إدخال تعقيدات عملية فيها         

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  

وهي مشاعر تنتشر بين العمال في المجتمعات الرأسمالية        
تاجية وحلـول قـوة اآلالت    لفقدهم سيطرتهم على العملية اإلن    

 .محل قدرة العمال على االبتكار والتجديد

 /  / PPoolliittiiccaall  FFeeeelliinnggssمشــاعر سياســية مشــاعر سياســية   ••
  أنظر أحاسيس ومشاعر سياسيةأنظر أحاسيس ومشاعر سياسية

  مشروعات صغيرة مشروعات صغيرة   ••

••  SSmmaallll  EEnnttrreepprriisseess  



 ٤٦٥

هي المشروعات التي تتكون برأس مال صغير ويعمل بها         
عدد صغير من العمال قد ال يزيد عن عشرة عمال ، وتعفي            

ض القوانين أصحاب المشروعات الصغيرة مـن بعـض         بع
األعباء ، ولكن هذه المشروعات لها دور هام فـي التنميـة            
االقتصادية للمجتمع ، وتكون داعمة للمشروعات الصـناعية        

 .الكبيرة 

  الصناعةالصناعة/ / أنظر أنظر   ••

  المشروعات المشتركة المشروعات المشتركة   ••

••  JJooiinntt  VVeennttuurreess  
هي المشروعات التي تتم بين الشركات الوطنيـة وبـين          

ك أجنبي في المجاالت االقتصادية أو الخدمية ، وعـادة          شري
مايقوم الشريك األجنبي بتقـديم دراسـات الجـدوى وإدارة          
المشروع بعد إنشائه ، ويمكنه أن يساهم في رأس المال أيضاً           

 .وفي عملية اإلنشاءات ذاتها

  مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة   ••



 ٤٦٦

••  TTrreeaattyy  OOff  MMuuttuuaall  AAssssiissttaannccee  
 دولية وافقت عليه عصبة األمم في عـام         مشروع معاهدة 

م معلنة أن الحرب العدوانية جريمـة دوليـة ، ونبـذ       ١٩٢٣
الدول األعضاء للحرب كوسيلة غير مشروعة في عالقاتهـا         
الدولية ، وحاولت المعاهدة الربط بين األمن ونزع السالح ،          

 .وفشلت هذه المعاهدة العتراض بريطانيا على بعض بنودها 

   بها  بها مصادر موثوقمصادر موثوق  ••

••  AAuutthhoorriisseedd    SSoouurrcceess    
وهي المنابع واألماكن والشخصيات والمؤسسـات التـي        
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          
قد تكون هذه األمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيـة ،            ، و 

 .وتكون غالباً المصالح متبادلة 



 ٤٦٧

  المصالح الجمعيةالمصالح الجمعية  ••

••  CCoolllleeccttiivvee  GGooaaddss    
وهي المصالح التي يدعي أنصـارها مالءمتهـا لكافـة          
المجتمعات في جميع األزمنة ، وتعني وجود منافع عامة في          

ل األمن مـثالً    أي جماعة يستفيد منها كل أعضاء الجماعة مث       
٠ 

  المصالح الحيوية المصالح الحيوية   ••

••  VViittaall  IInntteerreesstt  

المصالح الحيوية هي التي توجب اخضاع منطقة بحريـة         
ر األقليمي لدولة ما لسيادة هذه الدولـة ، إذ          ـفيما وراء البح  

تقضي اعتبارات المحافظة علـى الثـروة القوميـة للدولـة           
ى والمحافظة على سالمتها وأمنها مباشرة الدولة لسيادتها عل       

 .هذه المنطقة

  المصالح المنظمة المصالح المنظمة   ••

••  OOrrggaanniizzeedd  IInntteerreesstt  



 ٤٦٨

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  

 لألنظمة الديمقراطية للمحافظة علـى      هي الهدف الرئيسي  
حد كاف من الرضا العام في األفكار والعمل وتجانس كـاف           
لدعم الواقع الراهن والكفاح فقط من أجل اإلبقاء على حالـة           

  .Social Equilibriumالتوازن االجتماعي الموجود 

  المصداقية المصداقية   ••

••  CCrreeddiibbiilliittyy  

مام هي قدرة النظام السياسي على تحقيق وعوده وخططه أ        
الجماهير خالل فترة طال أمدها أم قصـرت ، والمصـداقية           

 .تسهم في توفير الشرعية واالستقرار في العمل السياسي 

  مصداقية المصادر مصداقية المصادر   ••



 ٤٦٩

••  SSoouurrcceess  CCrreeddiibbiilliittyy  

وهي عملية تصديق مصدر المعلومات ، ولها أهمية كبيرة         
، إذ يتأثر االتصال بدالالت عن نوايا القائم باالتصال وخبرته          

رته بالثقة ، والمصادر الموثوق منها تكون عـادة لهـا           وجدا
 .تأثير كبير في نفس القائم باالتصال والمرسل له 

  مصرف مصرف   ••

••  BBaannkk  
مؤسسة تقوم بصفة معتادة ودائمة بتلَّقي أموال الجمهـور         
سواء في صورة ودائع أو أية صورة أخرى ، وتستخدم هذه           

لماليـة  األموال في عمليات اإلقراض واإلئتمان والعمليـات ا       
واالستثمارية واالقتصادية ، وذلـك لحسـاب المصـرف ،          
ويتحمل البنك المسئولية الكاملة عن هذا االستخدام ألمـوال         
المودعين في االستثمارات المختلفة ، ويخضع لرقابة البنـك         

 .المركزي 

  المصلحة المصلحة   ••

••  IInntteerreesstt  



 ٤٧٠

المصلحة وثيقة الصلة بـالقوة ، وكـل جماعـة تحـدد            
، Wantصلحة ليست هي الرغبـة      مصلحتها بنفسها ، والم   

 Peoplesفمصالح الناس هي التي يقولون أنها مصالحهم 

Interests Are What They Say They Are 
. 

  المصلحة العامة المصلحة العامة   ••

••  PPuubblliicc  IInntteerreesstt  
هي أحد أهم وظائف الدولة الحديثة ، والتي تتمثـل فـي            
حمايتها للمصلحة العامة في الداخل والخارج ، وأيضا قيامها         

ر التنموي الحديث الذي يتمثل في قيـام الدولـة بـدور            بالدو
 .Enterpreneurالمنظم االقتصادي 

  مصلحة خاصة مصلحة خاصة   ••

••  IInntteerreesstt  SSppeecciiaall  

المصلحة الخاصة مصطلح يطلـق علـى حـق الـدول           
الشاطئية في الحفاظ على موارد الثروة الحية الكائنـة فـي           

 .منطقة من أعالي البحار مقابلة لشواطئها 



 ٤٧١

  المضاربة المضاربة   ••

••  SSppeeccuullaattiioonn  
المضاربة هي التعامل في سلعة معينة بالشـراء والبيـع          
بقصد تحقيق كسب من وراء فروق األسـعار باالرتفـاع أو           
االنخفاض ، كالشراء بثمن منخفض من أجل البيع فيما بعـد           
بثمن أعلى ، والبيع بثمن مرتفع متوقعاً إلمكانية الشراء بثمن          

 .أقل قبل التسليم

  المطالب المطالب   ••

••  DDeemmaannddss  
تكون عامة أو خاصة ، والتي يتم التعبير عنهـا          وهي قد   

وبلورتها في برامج مبسطة عن طريق جماعـات المصـالح          
  .واألحزاب وقادة الرأي ووسائل اإلعالم

  المظاهرات المظاهرات   ••

••  MMaanniiffeessttaattiioonnss  



 ٤٧٢

المظاهرات هي نوع من التعبير السياسي عن الغضب أو         
التأييد ، فيخرج الجمهور صوب الشارع ليعبر عـن موقفـه           

ظاهر الجمهور من أجل أهداف سياسية أو اجتماعيـة أو          ،ويت
اقتصادية أو عالمية كمظاهرات االحتجـاج علـى العولمـة          

. أواالحتجاج على موضوع ما أوللتعبير عن مطالب معينـة        
والمظاهرات صورة من صور االجتماع قد تكـون سـلمية          
وبيضاء وقد تتسم بالعنف والدم ، ومعناها سياسياً الصخب ،          

ل تتسم باالحتجاج وقد يتطور هذا االحتجاج للعنف        وهي أعما 
 .والدماء وتتحول إلى انتفاضات وثورات 

  المعاصرة المعاصرة   ••

••  CCoonntteemmppoorraarryy  
يعني المصـطلح أن يكـون      المعاصرة عكس األصالة ، و    

الشيء متزامناً في عصر واحد مع شيء أو أشياء أخـرى ،            
فتكون المعاصرة ، وقد يمتزج المفهوم مع مفـاهيم التطـور           

 .حداثة وال

  معاهدة اقتصادية معاهدة اقتصادية   ••



 ٤٧٣

••  EEccoonnoommiicc  TTrreeaattyy  
هي معاهدة تعقدها دولة مع دولة أو دول أخرى ، لتنظيم           

تنظـيم شـئون    : المسائل ذات الصبغة االقتصادية ، مثـل        
الرسوم واالجراءات الجمركية وإنشاء المشروعات وتبـادل       
التمثيل التجاري ، ووضع الدولة األولى بالرعايـة ، وغيـر           

 .. ضوعات االقتصادية ذلك من المو

  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          
الضعيف وتقلل من سـيادته واسـتقالله ، وتفـرض عليـه            

 .عايا الدول المنتصرةامتيازات لر

  أنظر القواعدأنظر القواعد/ /   المعاييرالمعايير  ••

••  NNoorrmmss    



 ٤٧٤

وهي أحد عناصر البناء االجتماعي ، وتضع لنـا قواعـد    
محددة ومخصوصة للفعـل االجتمـاعي ، وتتـرجم القـيم           

المعايير االجتماعية  :  ومنها   .االجتماعية إلى حاالت ملموسة   
Social Norms     وهي ما يقبلـه المجتمـع مـن قواعـد

هات وقيم وغير ذلك من محـددات ، وتعتبـر          وعادات واتجا 
هذه المعايير االجتماعية بمثابة أطر يرجع إليها الفـرد كـي           

 .تكون مرشداً لما ينبغي أن يكون سلوكه عليه 

  معتقدات معتقدات   ••

••  PPeerrcceeppttiioonnss/ /     SSppiirriittuuaall  

هي ما نعتنقه من أفكار وما نؤمن به من آراء في مختلف            
 ، وقـد تكـون      المجاالت ، وهي تظهر في نظرتنا لألمـور       

المعتقدات دينية غيبية فتكون الديانات وهي أقوى المعتقدات ،         
والمعتقد سلوك اجتماعي أقوي وأرسخ من السلوك والعادات        

 Ideologicalالمعتقدات األيديولوجية :ومنها .والقيم 

Beliefs  هي اإليمان الكامل ببعض المفاهيم والتعاليم       ، و



 ٤٧٥

تية للنشاط السياسي داخـل     المختلفة، وهي تمثل الدوافع التح    
 .المجتمعات المختلفة 

  ) ) المكنز المكنز ( ( معجم المصطلحات معجم المصطلحات   ••

••  TThheessaauurruuss  

يتكون معجـم المصـطلحات أوالمكنـز مـن مجمـوع           
 والمصطلحات غير   Descriptorsالمصطلحات الواصفة   

الواصفة والروابط بينهما مـن المعـاني ودالالت األلفـاظ          
ــة      ــة التركيبي ــروابط اللغوي  & Symanticsوال

Synatactics         وهو ذو أهمية بالغة في االستخدام الفعـال 
 .لمعالجة البيانات الكترونياً وفي عملية استرجاعها 

  المعرض المعرض   ••

••  EExxhhiibbiittiioonn  
هو المكـان المعـد لعـرض أحـدث منتجـات السـلع             
والمصنوعات بهدف ترويجها ، أو األعمال الفنيـة بهـدف          

 . إقليميةالتثقيف ، وقد تكون المعارض محلية أودولية أو



 ٤٧٦

  معرض تجاري معرض تجاري   ••

••  CCoommmmeerrcciiaall  EExxhhiibbiitt  

المعرض التجاري معرض يقام بصورة دورية منتظمـة        
يتولى التجار المشتركون فيه عرض بضائعهم ، بهدف بيعها         
للجمهــور ، وذلــك بغــرض التــرويج للبضــائع     
المعروضةواإلعالن عنها ، وتعقد صفقات بيع مباشرة مـع         

 الذين يقومون بزيـارة     األفراد والتوكيالت وأصحاب األعمال   
 .المعرض 

  المعرفة المعرفة   ••

••  KKnnoowwlleeddggee  
مجموعــة المعــاني والمعتقــدات واألحكــام والمفــاهيم 
والتصورات الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة محاوالته        

 .المتكررة لفهم الظواهر واألشياء المحيطة به 

  المعضالت األخالقية المعضالت األخالقية   ••

••  MMoorraall  DDiilleemmmmaass  



 ٤٧٧

قية التي تمس ما يسـود فـي      وهي القيم أو القضايا األخال    
المجتمع من مباديء ومثاليات وتقاليـد وأعـراف ، ومـن           

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   

 .يقة أو الصدق ـ الجنس واللياقة ـ العدالة ـ الحق

  المعلومات المعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonnss  

المعلومات مصطلح يقصد به حصـول اإلنسـان علـى          
البيانات والحقائق عن طريق المالحظة أو التجربة أو التعليم         
، وتتميز المعلومات عن األفكار واآلراء فـي أنهـا حقـائق        
وبيانات ثبت صحتها ، وتتدفق المعلومات حاليا عن طريـق          

معلومات واالنترنت وعن طريق وسـائل اإلعـالم        شبكات ال 
واالتصال المختلفة ووسائل الثقافة والتعليم والمعرفة ، ويـتم         
االستفادة من المعلومات في وضع الخطط واستشراف آفـاق         

 ...المستقبل والبناء المعرفي للفرد والمجتمع  



 ٤٧٨

  معماري معماري   ••

••  AArrcchhiitteeccttuurraall  

ـ          ال مـن   مصطلح يقصد به أي تدعيم للمفاهيم في أي مج
مجاالت العلوم اإلنسانية ، وقد يقصد به اإلنشاءات الماديـة          

 .والمعنوية

  معهد األمم المتحدة ألبحاث نزع السالح معهد األمم المتحدة ألبحاث نزع السالح   ••

••  UUNN  IInnssttiittuutt  FFoorr  DDiissaarrmmaammeenntt  

RReesseeaarrcchh  ((  UUNNIIDDIIRR  ))  

وهو معهد دولي تابع لألمم المتحدة يقوم بإجراء أبحـاث          
ألمـم  مستقلة حول قضايا نزع السالح ويمول من ميزانيـة ا         

 .المتحدة ومن التبرعات اإلجبارية 

  المعوقات الوظيفية للنظام المعوقات الوظيفية للنظام   ••

••  DDyyssffuunnccttiioonnss  
وهي النتائج التي تقلل من تكيف وتوازن النسـق داخـل           

 .النظام السياسي ، وقد تكون ظاهرة أو كامنة 



 ٤٧٩

  ) ) أجناس أجناس ( ( المغولية المغولية   ••

••  HHoommoo  MMoonnggoottiiccuuss  
المغـول  : األجناس المغولية تنقسم إلـى ثـالث شـعب          

ن بشرق آسيا ، ومغول الماليو بجزر الهند الشرقية         األصليو
والهنود الحمر بأمريكا ، والصفات العامة لألجناس المغولية         
هي الشعر المستقيم والبشرة الصـفراء والـرأس العريضـة     

 وعظــام  Mesognathousوالفــك المتوســط البــروز 
الخدين البارزة واألنف المتوسطة العرض والقامة المتوسطة       

  .سم١٦٠نحو 

  مفاهيم مفاهيم   ••

••  CCoonncceeppttss  
هو فكرة محددة في عقولنا تساعدنا على الفهم ، والمفهوم          
مجرد تصور لم يثبت صحته بعد ولكنه قابل للتنقية والتنقيح          

 .ليصبح أكثر تحديداً ووضوحاً 

  مفاوضات مفاوضات   ••



 ٤٨٠

••  NNeeggoottiiaattiioonnss  
ويقصد بها سلسلة تبادل آراء وأفكار وسلسلة اتصـاالت         

ل مشكلة بين دولتين أو أكثر    رسمية بين مندوبين حكوميين لح    
وإقرار وضع سالم واستقرار وتعاون بينها أو لعقـد تنظـيم           
سياسي بينها لتبادل االحتياجات والمنافع وللحيلولة دون وقوع        

 .المنازعات 

  مفاوضات شاملة مفاوضات شاملة   ••

••  GGlloobbaall  NNeeggoottiiaattiioonnss  
المفاوضات الشاملة هي المفاوضات متعـددة األطـراف        

والتي تتنـاول موضـوعات     وموحدة األهداف واألغراض ،     
متنوعة ورئيسية في عالم االقتصاد أو السياسة أو التجارة أو          
الموضوعات االجتماعية كالسكان والمرأة والطفل ، والتـي        
توفر لكل األطراف حرية أكبر في التعامل والمساومة والتي         
تكون الطريق لعقد االتفاقيات المتعددة األطراف أو االتفاقيات        

 .دولية والمعاهدات ال

  مفوض سام لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة مفوض سام لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة   ••



 ٤٨١

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  

FFoorr  HHuummaann  RRiigghhtt  ((  UUNNHHCCHHRR  ))  
قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتعيين مفـوض سـام          

م ،  ١٩٩٣ لعام   ١٤١وق اإلنسان بناء على قرارها رقم       ـلحق
في وهو المسئول عن وضع سياسات متماسكة ودعم التنسيق         

ميدان حقوق اإلنسان وتعزيز قـدرة األمـم المتحـدة علـى      
اإلسهام بشكل أكبر في توفير الحماية قدر اإلمكان والتأكد من          

 .احترام هذه الحقوق 

  مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين   ••

••  UUNNHHCCRR  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHiigghh  

CCoommmmiissssiioonneerr  FFoorr  RReeffuuggeeeess  

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            



 ٤٨٢

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 السلوك ، ويـتم            

 .ذلك من خالل مقابلة مباشرة بين الطرفين 

  المقاصة المقاصة   ••

••  SSeett--OOffff  
تتم المقاصة عندما تجري تسوية دينين متقابلين ، فإذا كان          
المدين والدائن كل منهما دائناً ومديناً للطرف اآلخر فـي آن           

 .حد فيمكن إجراء المقاصة بين دينيهما المتقابلين وا



 ٤٨٣

  المقاصة الدولية المقاصة الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAggrreeeemmeennttss  OOff  CClleeaarriinngg  

هي اتفاقيات تُعقَـد بين دولتين ، ومن خاللها تُتَبع طريقة          
خاصـة في تســوية المديونيات التي تنشأ بينهما ، فينشيء         

م البنك المركزي   كل بنك مركزي في الدولتين حساباً دائناً باس       
اآلخر ، ويدفع المستوردون الوطنيون بعملتهم الوطنية عـن         
واردتهم من البلد اآلخر في هذا الحساب ، أو يسـتعمل كـل           
بنك مركزي ما يتجمع لديه من هذا الحساب ليدفع للمصدرين          

 .الوطنيين بنفس العملة ثمن السلع التي صدروها للبلد اآلخر 

  المقاطعة العربية المقاطعة العربية   ••

••  AArraabb  BBooyyccootttt  

المقاطعة تعني رفضاً جماعياً منظماً للتعامل مع شـخص         
أو مؤسسة أو هيئة دولة أو لشراء سلعة أو خدمة ما احتجاجاً            
على وضع بعينه ، مثل مقاطعة الهنود لألقمشة والمنسوجات         
البريطانية كي تمنح انجلترا االستقالل للهند ، وكذلك دعـوة          

اإلنجليزيـة ،   طلعت حرب للمصريين لمقاطعـة البضـائع        



 ٤٨٤

والمقاطعة العربية إلسرائيل هي أهم تدبير اقتصادي انتقامي        
نفذته الدول العربية ضد إسرائيل لتضـييق الخنـاق عليهـا           
ولحرمانها من جانب من الفرص والمصـادر االقتصـادية ،          
وكان ذلك بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربيـة فـي           

ـ        ١٩٤٥ديسمبر    ١٩٤٦و  ، صم قرر ذات المجلس فـي يوني
تشكيل لجان المقاطعة ، ثم تم اختيـار أول مفـوض عـام             

م، ومازالـت لجنـة     ١٩٥١للمكتب الرئيسي للمقاطعة عـام      
المقاطعة مستمرة للشركات اإلسرائيلية والشركات اليهوديـة       
العالمية والشركات العالمية األخرى التي تتعامل مع إسرائيل        

م ١٩٧٣توبر  ، ولقد كانت المقاطعة فعالة أكثر عقب حرب أك        
حيث قاطعت الدول العربية ثالثة دول هي الواليات المتحـدة     
وهوالندا والبرتغال ومنعت إمدادهم بـالبترول انتقامـاً مـن          

 .وقوفهم بجانب إسرائيل 

  المقاعد الخلفية المقاعد الخلفية   ••

••  BBaacckk--BBeenncchh  MMPPSS  

وهي المقاعد الموجودة في آخر قاعة البرلمان ، ويجلـس          
 ذو االتجاهـات الثقافيـة      فيها عادة المستقلين والبرلمـانيين    



 ٤٨٥

الكبيرة من الطبقة الوسطى ويكونوا أكثر تأثيرا مـن بـاقي           
 .البرلمانيين

  مقال مقال   ••

••  AArrttiiccllee  
وهو أحد أشكال التعبير اللفظي التي يستعملها اإلنسـان ،          
ويقوم على الموضوعية والحقائق واإللمام بالموضوع ، فـي         

 .إطار منهجي مبسط 

النــات النــات أنظــر اإلعأنظــر اإلع/ / المقــاالت اإلعالنيــة المقــاالت اإلعالنيــة   ••
  المعلوماتيةالمعلوماتية

••  AAddvveerrttoottiiaallss  IInnffoorrmmeerrcciiaallss  
والمقاالت اإلعالنية فن صحفي يعتمد على الترويج مـن         
غير إعالن مباشر بل إعالن مستتر في شكل مقال ، وأحيانا           

 .يسمى موضوع تسجيلي 

  المقايضة المقايضة   ••



 ٤٨٦

••  BBaarrtteerr  

هي عملية بادلة السلع بسلع أخرى مباشـرة ، أو مبادلـة            
ال النقود ، وتختلف المقايضة عن      سلع بخدمات ، دون استعم    

البيع الذي يدفع فيه المشترى كامل الثمن المستحق ، ويكون          
عقد المقايضة كامالً عندما يتم تسليم السلع المتبادلة من جانب          

 .أحد طرفيه إلى الجانب اآلخر 

  ة ة المكانالمكان  ••

••  ssttaattuuoo  
وهو مفهوم يقوم على التمايز بين األفـراد والجماعـات          

 أساس الهيبة والتقدير االجتماعي الـذي       داخل المجتمع على  
.يتحقق من خالل العضوية في المجتمع   

  الفيدرالي الفيدرالي ) ) المباحث المباحث ( ( مكتب التحقيقات مكتب التحقيقات   ••

••  FFBBII /  / FFeeddeerraall  BBuurreeaauu  OOff  

IInnvveessttiiggaattiioonn  



 ٤٨٧

وهو يمثل اإلدارة األمنية على مستوي الواليات المتحدة ،         
 .ويعتبر الذراع اليمني لألمن القومي األمريكي 

  ق الشئون اإلنسانية ق الشئون اإلنسانية مكتب تنسيمكتب تنسي  ••

••  OOffffiiccee  FFoorr  TThhee  CCoo--OOrrddiinnaattiioonn  OOff  

HHuummaanniitteerriiaann  AAffffaaiirrss((OOCCHHAA))  
إحدي المكاتب الفنيـة    مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية هو      

 .التابعة لألمم المتحدة والخاصة بالمساعدات اإلنسانية العاجلة

  ملتقى ملتقى   ••

••  RReennddeezzvvoouuss  
الملتقي هو المكان الذي يسـهل للدبلوماسـيين ورجـال          

لسياسة القيام بمهامهم وواجباتهم الرسـمية وتبـادل اآلراء         ا
والمناقشة العامة للمشاكل الدوليـة بشـكل غيـر رسـمي ،            
ومجلس األمن يعتبر ملتقي قبل أن يكون حلقـة أو مجلـس            

Forumلتقديم وجهات النظر الرسمية للدول . 

  الملكية ، االمتيازات والسيطرة الملكية ، االمتيازات والسيطرة   ••



 ٤٨٨

••  OOwwnneerrsshhiipp,,  PPrriivviilleeggeess  AAnndd  CCoonnttrrooll  
وهي مصطلحات تعبر عن عصر التوترات االقتصـادية        
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 . 

  مناطق األطراف مناطق األطراف   ••

••  PPeerriipphheerraall  AArreeaass  
  توجد في االقتصاد العالمي ، والدول في هذه المنـاطق          
إما أن تكون خاضعة لحكم استعماري أو تكون من الضـعف          

 .بحيث ال تحقق درجة يعتد بها من االستقالل 



 ٤٨٩

  ة ة المنافع الماديالمنافع المادي  ••

••  MMaatteerriiaall  BBeenneeffiittss  

وهي المنافع التي تعود على العاملين في السياسة والحياة         
العامة من جراء نفوذهم ، ولذلك اهتمت التنشـئة السياسـية           
الحديثة إلى التأكيد على أن عمل هؤالء هو تطوعي وتكريس          

 .الجهد الجماعي وال يهدف لمنافع مادية إطالقاً 

  مناقصة مناقصة   ••

••  TTeennddeerr  
قيام شركة أو مؤسسة أو إدارة حكوميـة        المناقصة تعني   

بطلب أسعار سلع أو خدمات بهدف اختيـار أقـل األسـعار            
 .المعروضة 

  مناورات األروقة مناورات األروقة   ••

••  LLoobbbbyyiinngg  
وهي المناورات التمهيدية التي تقصد التأثير في أعضـاء         
الهيئة التشريعية أو أصحاب صناعة القـرار ، وذلـك عـن       



 ٤٩٠

ية ، وذلك لضمان    طريق االتصال الشخصي المباشر أو الدعا     
قبول أو رفض بعض القوانين أو القـرارات فـي مرحلـة            

 .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 

  منتدى شركاء اإليجاد منتدى شركاء اإليجاد   ••

••  IIGGAADD  PPaarrttnneerrss  FFoorruumm  ((  IIPPFF  ))  

م من أجل   ١٩٩٧منتدي شركاء اإليجاد أنشأ في يناير عام        
إضفاء الطابع الرسمي على عالقات دول اإليجاد مع شركاء         
التنمية مثل الواليات المتحـدة األمريكيـة وكنـدا والنمسـا           
وبريطانيا وهولندا والنـرويج وبلجيكـا وفرنسـا والسـويد          

ة إلـى بعـض     وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليابان ، باإلضاف     



 ٤٩١

المنظمات الدولية، ويهتم المنتدى بتمويل مشروعات اإليجـاد       
 .وحل المنازعات في المنطقة

  المندمجين المندمجين   ••

••  AAssssiimmiillaaddoo  

هم الوطنيين في المستعمرات األوربية المختلفـة الـذين         
يمكن أن يصبحوا مواطنين في دولة االحتالل بشرط اتقـان          

 بهذا في عصـر  لغة الدولة المحتلة ، وأكثر الدول التي قامت       
المستعمرات في أفريقيا هي البرتغال في أنجوال ، حيث قامت          

 .بالتأثير في هوية المواطين الثقافية واللغوية

  منشور منشور   ••

••  TTrraacctt  
وهو نشرة تطبع وتوزع لنشر دعاية أو دعايـة مضـادة           
سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو دينيـة أو أيدلوجيـة أو            

 .حتى تجارية 

  ) ) نفوذ نفوذ أو دائرة أو دائرة ( ( منطقة منطقة   ••



 ٤٩٢

••  ZZoonnee  

ويعني بها منطقة معينة ذات مساحة كبيرة من األرض ،          
 عها دولة من الدول ـتض

تحت سيطرتها الفعلية سواء باتفاق خاص بينهـا وبـين          
الدولة أو بالقسر والقوة واالحتالل ، ويكون صاحب النفـوذ          
إحدى الدول الكبرى غالباً ، وقد تكون تلك المنطقة بحرية أو           

 .برية 

  سبقية للدولة الساحلية سبقية للدولة الساحلية منطقة أمنطقة أ  ••

••  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           
الجهاز الدولي بالكشف أو االستغالل أو التـرخيص لدولـة          

 .رى للعمل في تلك المنطقةأخ

  المنطقة الحارة أو االستوائية المنطقة الحارة أو االستوائية   ••

••  TTrrooppiiccss  



 ٤٩٣

 ٢٣،٥تقع المنطقة االستوائية بين مدار السـرطان خـط          
 جنوباً ، وهي منطقة شـديدة       ٢٣،٥شماالً ومدار الجدى خط     

 .الحرارة واألمطار ولها بيئتها النباتية المتميزة 

  منطقة عازلة منطقة عازلة   ••

••  BBuuffffeerr--SSttaattee  
ها في منـاطق الصـراع لتمنـع        وهي أراضي يتفق علي   

المواجهة المباشرة بين قوات المواجهة ، والمناطق العازلـة         
غالبا ما تكون منزوعة السالح ،مثل منطقة التبـت كمنطقـة           
عازلة بين روسيا والهند وسويسرا كبلد محايد وغيرها مـن          

 . األمثلة

  منطقة للتبادل الحر منطقة للتبادل الحر   ••

••  FFrreeee  TTrraaddee  AArreeaa  

لدول يتم فيها تبادل البضائع     وهي مناطق يتفق عليها بين ا     
والسلع بدون عوائق جمركية أو ضريبية ، وقد يتفق الجانبان          

ــلعة  ــلعة بس ــادل س ــتم التب  Item By Itemأن ي

Approach            كما يمكن أن تقوم كل دولة بإعداد قائمـة ،  



 ٤٩٤

السلع التي تمنحها معاملة تفضيلية وتسـمى قائمـة السـلع           
 The National Listيإســلوب القائمــة الوطنيــة 

Approach.  

  أنظر االمتداد القاريأنظر االمتداد القاري/ / المنطقة المتاخمة المنطقة المتاخمة   ••

••  CCoonnttiigguuoouuss  ZZoonnee  
مصطلح يعنى التسليم للدولة الساحلية بممارسـة بعـض         
االختصاصات أو السلطات على جزء من أعالي البحار يتاخم         
بحرها اإلقليمي أو مياهها اإلقليمية ، ويسمى المصطلح باللغة         

ـ     منطقـة الحمايـة ، منطقـة       : ا  العربية تسميات عديدة منه
االختصاص ، منطقة األمن ، المنطقة المالصقة ، المنطقـة          

 .المجاورة ، المنطقة التكميلية 

  المنطلقات المنطلقات   ••

••  AAssssuummppttiioonnss  

المنطلق هو المسلم به في البحث العلمي ، فهـو عبـارة            
تصور موقف الباحث من قضية معينة وما يؤمن به كأساس          

، وتنطلق منه اجراءاته ويبنـى      يعتمد عليه منهجه في البحث      



 ٤٩٥

في ضوئه تحليله للنتائج وتفسيره لها ، وال يسأل عن دليلـه            
في هذه المنطلقات ، فالمنطلقات أو المسلمات من أساسـيات          

 .البحث العلمي 

  المنظمات الدولية المنظمات الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonnss  
وهي المنظمات فوق األممية التي تصل العـالم بعضـه          

االتفاقيات الدولية وهي أكثر المرشـحين      ببعض عن طريق    
 Non-Stateبروزاً لتحمل لقب العامـل غيـر الدولـة    

Actor            ولقد نمت نمواً كبيراً تعبيراً عن عـدم االرتيـاح ، 
 Universal Governmentلعدم وجود حكومة عالمية 

، وهناك العديد من هذه المنظمـات مثـل األمـم المتحـدة             
جات ، وهي قادرة على القيـام       واليونسكو والبنك الدولي وال   

 . في العالم المعاصر Super Nationalبدور فوق دولي 

  المنظمات الدولية غير الحكوميةالمنظمات الدولية غير الحكومية  ••
••    IInntteerrnnaattiioonnaall  NNoonn--GGoovveerrnnmmeennttaall  

OOrrggaanniizzaattiioonnss((IINNGGOO))  
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هي المنظمات الدولية التي تضـم أشـخاص اعتبـاريين          
بصفتهم وبعملهم وبمؤسساتهم وليس عن طريق الدول ، وهي         

 وتقوم بتنظيم كل شيء Private Bodiesئات خاصة هي
مثل المناسبات الرياضية العالمية كاالتحاد الدولي لكرة القدم        

واللجنة األوليمبية الدولية ، ومثل المساعدة الطبيـة        ) الفيفا( 
Medical Aid كالصليب األحمر Red Cross والهالل 

األحمــر ، وهــذه المنظمــات تتخطــى الحــدود القوميــة 
TRANGO أوTransational Non -

Governmental Organizations .  

  المنظمات الطوعية المنظمات الطوعية   ••

••  VVoolluunnttrryy  AAssssoocciiaattiioonnss    
وهي المنظمات التي تعمل عن طريق العمـل التطـوعي          
الفئوي أو االجتماعي ، مثل النقابات والجمعيـات األهليـة ،           

 تشارك في السلطة من أجل استقرار النظام السياسي          قد وهي
 تساهم في الحـد مـن الصـراع          أيضاً   ي ، وهي  الديمقراط

 ٠االجتماعي داخل المجتمع 
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  منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة   ••
••  FFoooodd  AAnndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((  

FFAAOO  ))  

منظمة األغذية والزراعة منظمة متخصصة تابعة لألمـم        
 ... بإيطاليا المتحدة ومقرها الرئيسي في روما

  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 العالميةمنظمة التجارة العالمية  ••

••  WWoorrlldd  TTrraaddee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((  WWTTOO  ))  
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المية التي تتحمل عبء تحريـر التجـارة        هي المنظمة الع  
العالمية بين الدول المختلفة ، وتشرف على تنفيـذ اتفاقيـات           

 .الجات 

منظمة التربية والعلـوم والثقافـة التابعـة       منظمة التربية والعلـوم والثقافـة التابعـة         ••
  لألمم المتحدة لألمم المتحدة 

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEdduuccttiioonnaall  ,,  SScciieennttiiffiicc  

AAnndd  CCuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((NNEESSCCOO  ))  

  ية ية منظمة التعاون والتنمية االقتصادمنظمة التعاون والتنمية االقتصاد  ••

••  OO..CC..DD..EE..  
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي منظمة تجمع بين        
الدول الرأسمالية الكبري السبع أو الثمـان حاليـاً ، وهـي            
مجموعة الدول المتقدمة تكنولوجيا وتضم الواليات المتحـدة        
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابـان ومعهـم         

مـع للـدفاع عـن مصـالحها        حاليا روسيا االتحادية ، وتجت    
 .االقتصادية أساساً
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  منظمة التنمية والتعاون االقتصادي منظمة التنمية والتعاون االقتصادي   ••

••  OOrrggaanniizzaattiioonn  FFoorr  EEccoonnoommiicc  CCoo--

OOppeerrssttiioonn  AAnndd  DDeevveellooppmmeenntt    ((OOEECCDD))                           

/ / منظمة الدول العربية المصدرة للبتـرول       منظمة الدول العربية المصدرة للبتـرول         ••
  أنظر األوابكأنظر األوابك

••  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff  AArraabb  PPeettrroolleeuumm  

EExxppoorrttiinngg  CCoouunnttrriieess  ((  OOAAPPEECC))                    

  أنظر أوبكأنظر أوبك /  / منظمة الدول المصدرة للبترولمنظمة الدول المصدرة للبترول  ••

••      OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff  TThhee  PPeettrroolleeuumm  

EExxppoorrttiinngg  CCoouunnttrriieess  ((  OOPPEECC  ))                                    

  المنظمة الدولية للطيران المدنيالمنظمة الدولية للطيران المدني  ••
••    IInntteerrnnaattiioonnaall  CCiivviill  AAvviiaattiioonn  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ((  IICCAAOO  ))  

  هجرةهجرةالمنظمة الدولية للالمنظمة الدولية لل  ••
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••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  FFoorr  

MMiiggrraattiioonn    ((  IIOOMM  ))                

  منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية   ••

••  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((  WWHHOO  ))  
هي منظمة دولية متخصصـة مقرهـا جنيـف ، وتهـتم       
باألوضاع الصحية في مختلف دول العالم ، ولها العديد مـن           

 ملحـوظ فـي     المكاتب األقليمية في العالم ، ولها نشاط دولي       
 .مقاومة األوبئة واألمراض السارية في العالم 

  المنظمة العالمية لألرصاد الجويةالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  ••
••    WWoorrlldd  MMeetteeoorroollooggiiccaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((  

WWMMOO  ))  

  المنظمة العالمية للملكية الفكريةالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  ••
••      WWoorrlldd  IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ((  WWIIPPOO  ))  

  منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية   ••
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••  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaabboouurr  DDrrggaanniissaattiioonn  ((  

IILLOO  ))  

  منظمة غير حكوميةمنظمة غير حكومية  ••

••  NNoonn--  GGoovveerrnnmmeennttaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((  

NNGGOO  ))  

  منظمات المعلومات الفائقة منظمات المعلومات الفائقة   ••

••  HHyyppeerr--OOrrggaanniizzeerrss  
من مصطلحات عصر المعلومات ،وهـي  التـي تقـوم           
بفهرسة المعلومات وتبويبها وتخزينها ، ويسبقها آليات البحث        

 بمـدخل    التي تمزج بين البحـث     Meta-Searchالفائق  
الموضوع والبحث عن لفظ بعينه أو مجموعة ألفاظ بعينهـا          
في متن النصوص ، ويعقبهـا فـي منظومـة المعلومـات            

 التـي تقـوم   Archive Ccrawlersروبوتات األرشفة 
 .بأرشفة مواقع الشبكات بصفة دورية 

  منظمة المالحة الدولية منظمة المالحة الدولية   ••
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••  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaarriittiimmee  OOrrggaanniizzaattiioonn    ((  

IIMMOO  ))  
 عالمية تختص بتنظيم أسس وقواعد المالحـة        هي منظمة 

 .البحرية في العالم 

  منظم ذاتياً ومستمر منظم ذاتياً ومستمر   ••

••  SSeellff--RReegguullaattiinngg  &&  PPeerrssiissttiinngg  

هي رؤية للحياة السياسية مستوحاة من النموذج السـلوكي        
المشتق والمستمد من البيئة الغنية والمستقرة كالبيئة األمريكية        

 .في الخمسينات 

  المنظر السياسي المنظر السياسي   ••

••  TThheeoorruusstt  

وهم الفليسوف أو القائد للفكـر السياسـي ، وهـو مـن             
المتخصصين في علم السياسة عموماً أو النظرية السياسـية         

 .خصوصاً  

  منظمة الخدمات المشتركة لشرق أفريقيا منظمة الخدمات المشتركة لشرق أفريقيا   ••
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••  EEaasstt  AAffrriiccaann  CCoommmmoonn  SSeerrvviicceess  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ((EEAACCSSOO))                                                                      

 اللجنة العليا لشرق أفريقيـا فـي        هي منظمة موروثة عن   
عهد االستعمار ، وهي منظمة أقليمية تقوم بخدمات عديـدة          
تشمل النقل والمواصالت والتعليم العالي واألبحاث ويتحمـل        
مسئوليتها الجماعية رؤساء كينيا وتنجانيقـا وأوغنـدا ويـتم          
تسيير أعمالها عن طريق إدارة مركزيـة فـي نيروبـي ،            

ل الشرق األفريقـي ولكـن دورهـا        وتوسعت لتشمل كل دو   
 .تقلص نسبياً 

  منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية   ••

••  AAmmnneessttyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  

وهي منظمة دولية تعنى بحقوق اإلنسان وتصدر تقـارير         
سنوية عن وضع حقوق اإلنسان في مختلف بلـدان العـالم           

 .خالل عام 

  منظمة عمل منظمة عمل   ••

••  BBuussiinneessss  OOrrggaanniizzaattiioonn  
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ذين يملكون منظمـة    وهي ما تسمى بمنظمات المنتجين ال     
عمل قادرة على التكيف مع النشاط السياسي ، وأصحابها هم          

 الذين يقومـون    Producersرجال األعمال أو المنتجين     
 .بنشاط فعال ومؤثر بسبب تنظيمهم واتحادهم 

  منظور ذاتي منظور ذاتي   ••

••  SSuubbjjeeccttiivvee  PPeerrssppeeccttiivvee  
هو نوع من التحليل المستخدم في تحليل عناصر الواقـع          

ء تعلقت بالمجتمع أو بالنظم أو بالجماعات أو        االجتماعي سوا 
 .األدوار أو القوة أو القيم أو المعايير

  أنظر اإلشكاليةأنظر اإلشكالية/ / المنظومة الفكرية المنظومة الفكرية   ••

••  PPrroobblleemmaattiicc  

  أنظر واحد من كثيرأنظر واحد من كثير /  / من الكثير واحدمن الكثير واحد  ••

••      EE  PPlluurriibbuuss  UUnnuumm  

  منهج االتصال منهج االتصال   ••
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••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AApppprrooaacchh  
سة للسـلوكيات   هو منهج لدراسة النظم السياسية ، أي درا       

واألفعال التي تتعلق بتبادل المعلومات والرسائل فيمـا بـين          
الفاعلين السياسيين في المجتمع السياسي ، فالمواطنين البـد         
أن تتوافر لهم االتصـاالت لتوصـيل رغبـاتهم ومطـالبهم           
للحكومة ، والحكام البد أن يكونوا قـادرين علـى توصـيل            

 .م بهدف نيل رضائهمقراراتهم إلى المواطنين وتبريرها له

  منهج الثقافة السياسية منهج الثقافة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  CCuullttuurree  AApppprrooaacchh  
هو منهج لدراسة النظام السياسي ،      منهج الثقافة السياسية    

انطالقا من أن النظرة الشاملة للنظام السياسي البد وأن تأخذ          
بعين االعتبار بيئته الثقافية التي تؤثر على أدائه ، ألن سلوك           

مؤسسات قد يتحدد بقيمهم واتجاهاتهم السياسية      األفراد داخل ال  
، كما تتأثر مطالب األفراد وأساليب تعبيرهم عنهـا بالثقافـة           
السياسية السائدة ، وكذلك يرتبط التغيير السياسـي بالثقافـة          
أوثق االرتباط ألن الثقافة قد تكون دافعة للتغيير أو عائقاً في           

 .سبيله 
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  منهج صنع القرار منهج صنع القرار   ••

••  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  AApppprrooaacchh  
 هو منهج لدراسـة الـنظم السياسـية       منهج صنع القرار    

 وينظر إلى النظام باعتباره ميكانيزم      واالجتماعية واالقتصادية 
لصنع القرارات ، ألن عملية صنع القرار وظيفة تعرفها كل          
النظم السياسية سواء أكانت بسيطة أم مركبـة أم تقليديـة أم            

 .ة حديثة ، ديمقراطية أو غير ديمقراطي

  مواثيق أو اتفاقات مواثيق أو اتفاقات   ••

••  CChhaarrtteerr  
وهي اتفاقيات تبرم أو تعلن بحكم دستور البالد األساسي ،          
وهذه االتفاقات التي تقرر ثم تعلن بحكم الدسـتور  ، وقـد             
يقصد بها بعض المعاهدات بين الدول واألمم والشعوب ، أو          

 .النظام الدستوري لبلد من البالد 

  المواثيق األخالقية المواثيق األخالقية   ••

••  EEtthhiiccaall  CCooddeess  
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هي مواثيق للحفاظ على آداب وإنسانية المهـن المختلفـة          
لعدم إفشاء أسرارها ، ويلتزم المسؤولون بأداء قسم للحفـاظ          
على األمانة واألخالقيات في المهنة ، أي أخالقيـات العمـل           
العام ، مثل األطباء والمحامين والصحفيين والوزراء وقـادة         

 .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           
إدارية ، وتهدف لبناء الثقة والتحقق والرقابة الفعالة لنجـاح          

 .تنفيذ القرار

  المواطنة المواطنة   ••

••  CCiittiizzeennsshhiipp  

اطنة ببساطة شديدة هي الدور اإليجابي للفرد بصـفته         المو
مواطناً ، وأكد الفليسوف روسو على مفهوم المواطنة معلنـاً          
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المشاركة اإليجابية مـن    : أنه يعتمد على دعامتين أساسيتين      
جانب الفرد في عملية الحكم والمساواة الكاملـة بـين أبنـاء            

 .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            
يتوصل أي مؤتمر إلى مجموعـة مـن التوصـيات واآلراء           

ول موضوعه ، وهناك نوع مـن المـؤتمرات         والقرارات ح 
 وهو الذي يضـم عـدداً       Congressيسمى المؤتمر العام    

كبيراً من المشتركين يصل لعدة مئات وتشترك فيه المنظمات         
 .واألفراد 

  مؤتمر األمم المتحدة حول بيئة اإلنسان مؤتمر األمم المتحدة حول بيئة اإلنسان   ••
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••  UUnniitteedd  NNaattiioonn,,  CCoonnffeerreennccee  OOnn  HHuummaann  

EEnnvviirroonnmmeenntt  ((  UUNNCCHHEE))  
ولي حول البيئة عقد في استوكهولم عام       وهو أول مؤتمر د   

م ، ومثل بداية االهتمام العـالمي بالبيئـة والتـراث           ١٩٧٢
الطبيعي للبشرية ، وترتب على انعقاد المؤتمر إنشاء برنامج         

 .األمم المتحدة للبيئة 

  مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية مؤتمر 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              

ُأقيم هذا المؤتمر بناء على قرار الجمعية العامـة لألمـم           
م ، لبحث مشكالت التجـارة      ١٩٦١ ديسمبر   ١٩المتحدة في   

م ،  ١٩٦٤جنيـف عـام     العالمية ، حيث عقد ألول مرة في        
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وتحول لجهاز دائم يجتمع بانتظام كل ثالث سنوات ، وشـهد           
 وهي المجموعة التـي     ٧٧المؤتمر األول والدة مجموعة ال      

ترمز إلى تكتل العالم الثالث على أساس اقتصـادي ولـيس           
سياسي في مواجهة الدول المتقدمة ، وركز المـؤتمر علـى           

ا الدول في معامالتها    بلورة المباديء التي يجب أن تسير عليه      
 .التجارية وعلى مبدأ عدم التمييز في المعامالت التجارية

المائـدة  المائـدة  / / مؤتمر المائدة المستديرة أنظـر      مؤتمر المائدة المستديرة أنظـر        ••
  المستديرة المستديرة 

••  RRoouunndd  TTaabbllee  CCoonnffeerreennccee  

  موسوعة األفق األمريكية موسوعة األفق األمريكية   ••

••  AAmmeerriiccaann  VViissttaa  

هي موسوعة إليكترونية شاملة صادرة عن وسائل اإلعالم        
 والتي تتيح للباحثين تصفح قواعد بيانات       البصرية التطبيقية ،  

الوسائط المتعددة والبحث عن معلومات وافية فـي التـاريخ          
والعلــوم والتكنولوجيــا والحيــاة السياســية واالجتماعيــة 
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واالقتصادية والبرية أيضاً والموضـوعات المتنوعـة التـي        
 .تجذب انتباه الجميع ويحتاجها كافة األفراد

  ) ) عمومي عمومي ( ( موظف عام موظف عام   ••

••  PPuubblliicc  SSeerrvvaanntt  
هو الشخص الذي يساهم بعمل دائم بمرفـق عـام يـدار            
بطريق االستغالل المباشر ، مساهمة قائمـة علـى تعيـين           
مشروع في اإلدارة وقبول اختياري من الموظـف ، وعـادة    
يكون في وحدة حكومية أو هيئة عامـة أو بلديـة أو وحـدة        

 فهو المنصب Public Officeمحلية ، أما المنصب العام 
القيادي في أجهزة الدولة الذي ينشئه القانون العام أو اإلداري          
في الدولة ، والذي يشغله الموظف العام طبقاً للتنظيم اإلداري          

 .داخل أجهزة الدولة المختلفة 

  ميثاق أو عهد ميثاق أو عهد   ••

••  PPaacctt  
ويقصد به وثيقة إنشاء تنظيم دولي ، ويعني بـه اتفـاق            

 وتحديد قواعـد    موسع إلنهاء حالة من القلق وعدم االستقرار      
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معينة في مسار السياسة الدولية كميثاق عصية األمم أو األمم          
 .المتحدة 

  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       

كبيراً من األدب غير المكتوب ، ويشير المصطلح إلى أنـه           
 .العلم الذي يدرس األساطير 

  الميدلتون الميدلتون   ••

••  MMiiddddlleettoowwnn  
دراسة لروبرت ليند وهيلين ليند في التراث السوسيولوجي        

، األمريكي وتمثل محاولة منظمة لفهم مجتمع محلي أمريكي         
و مدينة  وه( تمعات المحلية األمريكية    ـيمثل طرازاً من المج   

وأكدت الدراسة أن طـابع     )  بوالية أنديانا    Muncieمينسي  
اشباع الحاجات الذي كان سائداً في الميدلتون يعبر عن نمط          
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معين من البناء االجتماعي ، وشـملت الدراسـة مقومـات           
المعيشة وتأسيس مسكن وتنشئة الصغار وقضاء وقت الفراغ        

مجتمع المحلي  والمشاركة في األنشطة الدينية وفي نشاطات ال      
 .واالهتمام بأمور الصحة العامة والعطف على الفقراء

  الميزان التجاري الميزان التجاري   ••

••  BBaallaannccee  OOff  TTrraaddee  

عبارة عن الفرق بين القيمة النقدية لكل من واردات البلد          
، ويعتبر الميزان   ) السلع المادية   ( وصادراته المنظورة من      

 التجاري في صالح البلـد أو مالئمـاً إذا مـا زادت قيمـة             
الصادرات المنظورة على قيمة الواردات المنظـورة خـالل         
فترة زمنية معلومة ، ويسفر الميزان عن فـائض والعكـس           

 .بالعكس 

  ميزان المدفوعات ميزان المدفوعات   ••

••  BBaallaannccee  OOff  PPaayymmeennttss  

ميزان المدفوعات يبين قيمة الحقوق والديون الناشئة بـين     
 ، فهـو مجمـوع      بلد معين وبين الدول األخرى خالل سـنة       
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سواء أكانت تجارية أو مالية أو      ( لبلد مع الخارج    معامالت ا 
، فهو يسجل قيمة الحقوق والديون نتيجـة كـل          ) رأسمالية  

المبادالت والمعامالت االقتصادية التي تنشأ بـين الطـرفين         
 .خالل سنة مالية 

  أنظر توازن القوىأنظر توازن القوى/ / ميزان القوة ميزان القوة   ••

••  BBaallaannccee  OOff  PPoowweerr  

مية األولـى   هو مفهوم ساد في مراحل ماقبل الحرب العال       
 ، 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 

  ميزانية ميزانية   ••

••  BBuuddggeett  
الميزانية هي عصب الدولة والقوة المحركة للحكومة ، فال         

بـات وال االنفـاق     يمكن تنفيذ المشروعات وال الوفاء بالمرت     
على اإلنشاء والتعمير وعلى الجيش والتسلح إال عن طريـق          
تنظيم الميزانية ، وهي تتناول أبواب اإليرادات من ضرائب         
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 والمصروفات ، خـالل سـنة أو        وخالفها ثم أبواب النفقات   
 ، والبد للبرلمان من الموافقة عليه وتتـولى         خالل فترة معينة  

تحت رقابـة األجهـزة الرقابيـة       السلطة التنفيذية العمل بها     
المختلفة في الدولة ، وقد تكون الميزانية عـن سـنة سـابقة             
فتعتبر ميزانية ختامية ، وقد تكون عن سنة مقبلـة فتسـمى            
مشروع ميزانية ، وهناك نوعان من الرقابة على الميزانيـة          

: عن طريق المراقبة المالية التي تضع الميزانية التقديريـة          
 وتتم قبل الصرف والرقابة الالحقة وتتم بعـد         الرقابة السابقة 

 .الصرف 
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  حرف النونحرف النون

  الناتج القومي الناتج القومي   ••

••  GGrroossss  NNaattiioonnaall  PPrroodduucctt  //  GGNNPP  

إجمالي الناتج القومي مصطلح يعبر عن قيمة جميع السلع         
والخدمات التي يتم انتاجها محلياً مضافاً إليه ما يتم كسبه من           

 منها الدخل الذي يكسبه األجانب من       خارج البالد ومطروحاً  
 .الناتج المحلي 

  الناتج المحلي الناتج المحلي   ••

••  GGrroossss  DDoommeessttiicc  PPrroodduucctt  //  GGDDPP  

إجمالي الناتج المحلي مصطلح يقصد به قيمة جميع السلع         
 .والخدمات التي يتم انتاجها محلياً

  النازية النازية   ••

••  NNaazziissmm  
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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          
الحكم في ألمانيا وعلى المجتمع األلماني بأسره ، والحركـة          
النازية حركة سياسية وفكرية ظهرت بعد الحـرب العالميـة          

زية هـي علمانيتهـا الشـاملة       األولى ، والسمة األساسية للنا    
وواحديتها المادية  الصارمة وأكدت التفوق العرقي للشـعب         
األلماني على كل شعوب أوروبا وشعوب العـالم وأنكـروا          

 .الطبيعة البشرية 

  الناقد السياسي الناقد السياسي   ••

••  RReelleenniisstt  

وهو المناقش لما يقدم من حجج بقصد تقبـل أو رفـض            
محلـل  لوجهة نظر معينة ، ويدخل فـي نفـس الوظيفـة ال           

 .اإلعالمي أو الصحفي 

  نتائج دقيقة ومقنعة نتائج دقيقة ومقنعة   ••
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••  RReeaassoonneedd  CCoonncclluussiioonnss  

هي النتائج التي يصل إليها المحلل السياسي بعد أن يفهـم           
وم بتقييمها في النهاية للوصول إلى هذه       ـالمشكلة ويحللها ويق  

 .النتائج

  الصفوةالصفوة/ / ـ أنظر ـ أنظر النخبوية المؤهلة النخبوية المؤهلة   ••

••  QQuuaalliiffiieedd  EElliittiissmm  
 التي تكون أكثر دقة وأكثر مرغوبية       وهم الفئة من النخب   

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           

 .إلى صراع وتعارض في األهداف أجل أال يتحول النزاع 

  نزع السالح نزع السالح   ••
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••  DDiissaarrmmaammeenntt  

نزع السالح هي أحد مهام األمم المتحـدة الـواردة فـي            
ميثاقها ، وتعني حماية البشرية بعد انتـاج أسـلحة الـدمار            
الشامل من نـووي وكيميـائي وحربـي ، ومـن ضـمن             
اختصاصات مجلس األمن نزع السـالح وتنظـيم التسـليح          

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          

سلطة األبوية واالعتمـاد    بين الحكام والمحكومين تقوم على ال     
 .المطلق

  نزيف العقول نزيف العقول   ••

••  BBrraaiinn  DDrraaiinn  



 ٥٢١

هي مشكلة تواجه الدول النامية ويقصد بها أساساً هجـرة          
العلماء وأصحاب الخبرات للخارج طلباً لدخل أعلى بسـبب         
المغريات التي تقدمها الدول المتقدمة لهؤالء ، ومن أشـكال          

  Drainالنزيـف الخـارجي للعقـول    : 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         
أنهم أعضاء في المجتمع العلمي الذي يوجد مركز جاذبيتـه          

لدول المتقدمة بدال من التصرف كمـواطنين ، وهنـاك          في ا 
 Fundamental Brainالنزيـف األساسـي للعقـول    

Drain           وهو إخفاق العقول البشـرية فـي بلـوغ طاقاتهـا
وإمكاناتها نتيجة سوء التغذية التـي يعـاني منـه األطفـال            
الصغار، في الدول النامية ، في فترة مابين تسـعة شـهور            

هم وهي الفترة التـي تتكـون فيهـا         وثالثة أعوام من أعمار   
 .القدرات الذهنية والعقلية لإلنسان 

  النسق النسق   ••
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••  SSyysstteemm  
هو أية مجموعة من المتغيـرات نختارهـا للوصـف أو           
التفسير ، ويفترض المفهوم وجود عالقـات متبادلـة بـين           

النسق االجتماعي  : ومنها  .مكوناته الداخلية والبيئة الخارجية     
Social System و النظـام السـائد فـي    النسق ه وهو

المجتمع والذي يتضمن عمليات اإلنتـاج والنظـام الطبقـي          
المرتكز على العملية اإلنتاجية والعالقات االقتصادية والـدين        

النسـق الثقـافي    :  ومنهـا    .والسياسة والفلسـفة والقـانون    
Culture Systemالنظام السائد للفكـر واألدب ،   وهو 

:  ومنها   .تواصل األجيال   والذي يتضمن الرموز والمثاليات و    
وهـو نظـام    Personality Systemنسق الشخصية 

 ٠.ينطوي على الحاجات والميول والدافعية الفردية

  النشاط االجتماعي والسيكولوجي النشاط االجتماعي والسيكولوجي   ••

••  SSoocciiaall  &&  PPssyycchhoollooggiiccaall  AAccttiivviittyy  
وهو النشاط الذي يمارس داخل المجتمعـات المختلفـة ،          

 وهو نشاط Activity Pooulationوهناك نشاط السكان 
يتناول توزيع األعمال على سكان أقليم معين ، ويحدد الجنس          
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من ذكور وإناث ، وبيان األعمال التي يقومون بها وإحصاء          
 .أعدادهم وتحليل اإلحصاء لفائدة التخطيط المستقبلي 

  النشاط السياسي النشاط السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  AAccttiivviittyy  
هي كل حركة سياسية ديناميكيـة داخـل المجتمعـات،          

السياسي يتم بين أجهزة محددة تعترف لهـا البيئـة          فالنشاط  
االجتماعية بأنها تملك حقاً مقبوالً بالتصرف وفقـاً لقواعـد          

 .محددة

  النظام األمومي النظام األمومي   ••

••  MMaattrriiaaccaatt  

يعنى سلطان المرأة على الجماعات وتزعمها لها ، وهـو          
نظام جماعة تسيطر المرأة فيه على المجتمع وتحكمه وتصبح         

بائلي والروحي له ، ونساء هذا النظام       هي الزعيمة واألب الق   
في المجتمعات البدائية القديمة وال تزال له ذيول في العـالم           

 .المعاصر وخصوصاً في المناطق النائية والقبلية 
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  النظام التفاوضي النظام التفاوضي   ••

••  NNeeggoottiiaatteedd  OOrrddeerr  
وهو نموذج للسلطات المعقـدة ويعلـن أن موضـوعات          

ة والغمـوض  التفاعل االجتماعي تنطوي على مشكالت متعدد    
والصراعات والتوترات ، وأن األسلوب المشترك هو الحـل         
األمثل لتحقيق التوافق والتكيف من خالل عمليـة المسـاومة          

 .والتفاوض واالتفاق

  النظام الدولي النظام الدولي   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrddeerr  

هو الوضع بين الدول التي تكون العالم الذي نعيش فيـه           
، وهـو   ) ي وقت ما  أي العالقات الدولية التي تسود العالم ف      (

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   ••
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••  NNaattiioonn--SSttaattee  SSyysstteemm  

ة وهو النظام الدولى العالمي الذي تسمو فيه بعض األجهز        
على الدولة القومية ، مثل الكنيسة في الماضي ومجلس األمن          

 .حالياً وغير ذلك ، فالمجتمع العالمي يتوحد بشكل متواصل 

  نظام الذهب اآللي نظام الذهب اآللي   ••

••  AAuuttoommaattiicc  SSaavviinngg  

هو النظام الذي تسبب فيه تغيرات كمية الذهب في الدولة          
آثاراً على كمية النقود ومستوى األسعار والنشاط االقتصادي        

 دون أي تدخل من جانب الدولة أو من البنك المركـزي أو             ،
 .من جانب السلطات النقدية 

  النظام العالمي النظام العالمي   ••

••  TThhee  GGlloobbaall  SSyysstteemm  

هو شكل دولي في السياسة العالمية، قد يتخذ شكل حكومة          
عالمية تتفق جميع الدول على إنشائها وتتمتع بجميع السلطات         

ل انشـائها ، أو أن      التي كانت تتمتع بها الحكومات والدول قب      
 .تقوم دولة عظمى بالسيطرة على العالم ككل 
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  النظام لمعالجة المعلومات النظام لمعالجة المعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn--PPrroocceessssiinngg  SSyysstteemm  

ينظر للنظام السياسي كنظام لمعالجة المعلومـات حينمـا         
ـ تكون المهمة األولى للحكومات هي قيادة وتنسـيق الج         ود ه

يعتبـر النظـام    البشرية نحو األهداف المرسومة للمجتمع ، و      
 .السياسي نظام ديناميكي حينذاك 

  نظام المقترحات نظام المقترحات   ••

••  SSuuggggeessttiioonn  SScchheemmee  

وهو النظام الـذي يهـيء الفرصـة للعـاملين بإحـدى            
المؤسسات للتقدم باقتراحاتهم لتحسين ظروف العمل وطـرق        
زيادة االنتاج وتحسينه وتخفيض التكاليف ، ويتم تشكيل لجنة         

 .عادة لفحص المقترحات 

  لنقد األوروبي لنقد األوروبي نظام انظام ا  ••

••  EEuurrooppeeaann  MMoonneettaarryy  SSyysstteemm  ((  EEMMSS  ))  
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وهو النظام المالي والنقدي الذي أسفر عن ظهور اليورو         
 .كعملة أوربية موحدة تنافس أقوي العمالت العالمية

  نظام نقدي دولي نظام نقدي دولي   ••

••  SSyysstteemm  MMoonneettaarryy  IInntteerrnnaattiioonnaall  

ويقصد به وضع نظام لنقد دولي يحدد سعر العملة بالنسبة          
خرى ، ويمكن من خالله الدفاع عـن مجمـوع          للعمالت األ 

العمالت عن طريق مصرف دولي ويسند العمالت المختلفـة         
 .باألرصدة الالزمة 

  أنظر كادرأنظر كادر /  / CCaaddrreeنظام الوظائف نظام الوظائف   ••

  النظرة الذهنية النظرة الذهنية   ••

••  MMeennttaalliisstt  

مصطلح يعني أن األفكار أو الصور أو المخطوطات هي         
ه مستقبالً ،   علة ما يقع من أفعال ، وتعنى فعالية الفكر في ذات          

ويمكن التمييز بينها وبين النظرة العقالنية التي تعتمد مـنهج          
 .التفكير العلمي والمنطقي
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  النظريات النظريات   ••

••  TThheeoorriieess  
 Politicalجوهر النظرية هو تفسير الظاهرة السياسية 

Phenomenon         بينما ال تقوم النماذج سـوى بالكشـف، 
ي يمكـن أن    واإليحاء للعالقات السياسية والوسائل المفيدة الت     

بناء / أنظر نموذج   . يستخدمها الباحث في دراسته أو بحوثه       
 .النماذج 

  نظرية االختيار العقالني نظرية االختيار العقالني   ••

••  RRaattiioonnaall  CChhooiiccee  TThheeoorryy  

وهي نظرية إجتماعية تعلن أن أنسـب موضـوع لعلـم           
االجتماع هو دراسة الفعل االجتماعي، وهي تشترك في علم         

يار العقالني السليم   السياسة بجزء من نظرية المباريات باالخت     
للمخرج بدال من التصادم الذي يطـيح بطرفـي النـزاع ،            

 .Exchange Theoryوتسمي كذلك نظرية التبادل

  نظرية إدراك الذات نظرية إدراك الذات   ••
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••  SSeellff--PPeerrcceeppeettiioonn  TThheeoorryy  
 م ،  وتعلـن      ١٩٦٧ عام   Bemوهي نظرية قدمتها بيم     

هذه النظرية أن العديد من اتجاهاتنا تقوم على أساس إدراكنا          
لوكنا والظروف التي يحدث في ظلهـا هـذا السـلوك ،            لس

ومؤدى هذه النظرية أن االتجاه الذي يعبر عنه األشخاص هو          
عبارة عن ظاهرة تتمثل في عدم التفكير بعناية أو اإلعـداد           
المسبق ، وتحدث عملية إدراك الذات عندما تكون االتجاهات         

 أو  Ambiguousالتي يتبناها الفرد مبهمـة أو غامضـة         
دما اليكون لدى األشخاص اتجاهات سابقة محددة تمامـاً         عن

 .عن موضوع معين 

  نظرية االستثارة نظرية االستثارة   ••

••  SSttiimmuullaattiinngg  TThheeoorryy  

وتعرف بنظرية الحافز وتدرس مجال تأثير العنف الـذي         
تقدمه وسائل اإلعالم ، ولذلك تسمى نظرية المزاج العدواني         

Aggressive Cue   وتفترض النظريـة أن التعـرض ، 
مثير عدواني من شـأنه أن يزيـد مـن اإلثـارة            لحافز أو   
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السيكولوجية للفرد ، وهذه اإلثـارة يمكـن أن تزيـد مـن             
 . 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         

الته النفسية الداخلية ، أي بمشـاعره       ويربط سلوكه رمزيا بح   
وعواطفه ، وتفترض النظرية أن اإلنسان لديه معلومات من         
الدرجة األولى عن نفسه ومن الدرجة الثانية عن اآلخـرين ،       

 علـى  Self Conceptويطور اإلنسان مفهومه عن ذاته 
 . أساس مالحظاته وتفسيراته لسلوكه الخاص

  نظرية التماس المعلومات نظرية التماس المعلومات   ••

••  IInnffoorrnnaattiioonn  SSeeeekkiinngg  

تتركز هذه النظرية على سلوك الفرد فـي بحثـه عـن            
المعلومات من مصادر االتصال المختلفة والتعـرف علـى         
العوامل التي تؤثر في هذا السلوك ، وتستهدف هذه النظريـة      
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متلقي االتصال بـدال مـن القـائم باالتصـال أو الرسـالة             
 .االتصالية

  نظرية انتشار المبتكرات نظرية انتشار المبتكرات   ••

••  DDiiffffuussiioonn  OOff  IInnnnoovvaattiioonnss  

هذه النظرية تعتمد على األخذ بفرضية تـدفق االتصـال          
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         

تم استخدامه في الحياة ،     فكرة أو أسلوب جديد أو نمط جديد ي       
ومن خصائص المميزة التي تـؤثر فـي انتشـار وقبـول            

 ، 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    : ألساليب المستحدثة عبر مراحل منها      وا
Awareness Stage ــام  ، Interest ، واالهتمـ

 ، وأخيــراً Trial ، والتجريــب Evaluationوالتقيــيم 
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 ، كما يمكن تقسيم األفراد الذين       Adoptionمرحلة التبني   
يتبنون األفكار المستحدثة إلى خمس فئات على أساس الوقت         

المبتكـرون  : نـي هـذه األفكـار وهـم         الذي يتم فيـه تب    
Inventors  المتبنون األوائـل ، Early Adopters ، 

 ، الغالبيـة المتـأخرة   Early Majorityالغالبية المتقدمة 
Late Majority  المتخلفـــون أو المتلكئـــون ، 

Laggards. 

  نظرية اإلنماء الثقافي نظرية اإلنماء الثقافي   ••

••  CCuullttiivvaattiioonn  TThheeoorryy  
ة خالل السبعينات   ظهرت هذه النظرية في الواليات المتحد     

( من القرن الماضي ، وتذهب هذه النظرية للتأكيد علـى أن            
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         
 .الم على البيئة الثقافيةتأثير وسائل اإلع

  النظرية البنائية الوظيفية النظرية البنائية الوظيفية   ••
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••  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            

سب ، وهذا الكل هو بمثابة نسق أو نظام ،          في سياق الكل فح   
ويمكن النظر للمجتمع بوصفه نسقاً من المتغيرات المتداخلـة         

 .والمتساندة وظيفياً 

  نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي   ••

••  FFaarrmmiinngg  AAnnaallyyssiiss  

هذه النظرية من الروافد الحديثة في دراسـات االتصـال          
رسائل السياسي ، وتسمح للباحث بقياس المحتوى الضمني لل       

اإلعالمية التي تعكسها وسائل اإلعـالم ، وتقـدم النظريـة           
تفسيراً منتظماً لدور وسائل اإلعالم فـي تشـكيل األفكـار           
واالتجاهات حيال القضايا البارزة وعالقة ذلـك باسـتجابات         
الجمهور المعرفية والوجدانية بتلك القضايا ، ويتضمن تحليل        

البناء التركيبي  : ي  اإلطار اإلعالمي ثالثة مكونات رئيسية ه     
 والفكرة Syntactical Structureأو الشكلي لألخبار 
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 واالسـتنتاجات  The Matic Structureالمحوريـة  
 .Rhetorical Structureالضمنية 

  نظرية التدعيم نظرية التدعيم   ••

••  RReeiinnffoorrcceemmeenntt  TThheeoorryy  

تفترض هذه النظرية أنه ال توجد عالقـة مباشـرة بـين            
 .ني لدى أفراد المجتمعالتعرض للعنف وزيادة السلوك العدوا

  نظرية ترتيب األولويات نظرية ترتيب األولويات   ••

••  AAggeennddaa--SSeettttiinngg  TThheeoorryy  
تهتم النظرية بدراسة العالقات المتبادلة بين وسائل اإلعالم        
والجماهير التي تتعرض لتلك الوسائل في تحديـد أولويـات          
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تهم المجتمع       

م ال تستطيع تقديم كل القضايا بـل        ، وبالطبع فوسائل اإلعال   
تركز على بعضها بشدة فتثير اهتمامات الناس تدريجيا تجاه         
هذه القضايا وتنمي إدراكهم تجاهها مما يجعلهم يفكرون فيها         
ويرتبوا أولوياتهم تجاه هذه الموضوعات التي جعلتهم أجهزة        
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اإلعالم يهتمون بها نسبيا وبحجم أكبر من القضايا األخـرى          
 .لم تتعرض لها وسائل اإلعالمالتي 

  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 

   التطهير  التطهير نظريةنظرية  ••

••  CCaatthhaarrssiiss  TThheeoorryy  

تفترض هذه النظرية وجود آثار إيجابية لمشاهدة العنـف         
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              

ال ، وقد تؤدي أيضاً إلى تخفـيض        لالعتداء عند بعض األطف   
 .القلق والتوتر لدى بعض الناس



 ٥٣٦

  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             

ة التــي يكتســب مــن خاللهــا دوره االجتمــاعي الطريقــ
حســـب الجنس ، وذلك من خالل النموذج االجتمـاعي         

Social Model ومن خالل المحاكـــاة Imitation 
 ومن خـالل  Vicarious Learningومن خالل العبرة 

 والتـدعيم   Self-Reinforcementيم الذاتي   ــالتدع
 .الخارجي  

  نظرية تمثيل المعلومات نظرية تمثيل المعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn  PPrroocceessssiinngg  

من أحدث النظريات اإلعالمية والمعرفيـة والمعلوماتيـة        
وترتبط بمجال علم النفس أكثر من الدراسـات اإلعالميـة ،           
وفروض هـذه النظريـة تعتمـد علـى الـذاكرة البشـرية             
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Memory        وأنظمتها المعقدة حيث يرتبط كل نظام للذاكرة 
ممثلـون  بأسلوب ترميز مختلف عن غيره ، وكذلك البشر ك        

وليسوا مجرد Active Procrssors نشطون للمعلومات 
متلقين سلبيين ، وأن النسيان يحدث ليس فقط لفقد المعلومات          
من الذاكرة بل لفقدها داخل الذاكرة ولذلك يجب تنشيط القدرة          

  .Retrieval Cuesعلى استخدام مفاتيح االسترجاع 

  نظرية التوحد نظرية التوحد   ••

••  IInnddeennttiiffiiccaattiioonn  TThheeoorryy  
توحد هي التي تجعلنا نختلف في بعـض تقـديرنا          فكرة ال 

لبعض الناس الذين إما نعرفهم بشكل مباشر أو نتعرض لهـم       
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             

لتشبه بالنموذج وتقليده أو محاكاته، مما يساعدنا على        محاولة ا 
 .تفسير آثار وسائل اإلعالم

  نظرية شاملة للعالم نظرية شاملة للعالم   ••
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••  WWeellttaauusscchhaawwiinngg  

هي دراسة تاريخية واجتماعية وسياسية هامة الستخالص       
النتائج االجتماعية ، وهذه الفلسفة من أصل الماضي ، ويعني          

ل فهم مضمونه وكذا    بها الفكرة الشاملة للعالم وهي تعبير يسه      
التعبير به عما يريده الباحث ، ونظرة هذه الفلسـفة عامـة            
تتناول المذاهب والحركات السياسية واالقتصادية والتطورات      
االجتماعية ، وتعبر عن شتى نواحي النشاط اإلنساني بما في          
ذلك األدب والفنون الجميلة والموسـيقى والفلسـفة والحيـاة          

 .العامة والخاصة 

   فجوة المعرفة  فجوة المعرفة نظريةنظرية  ••

••  KKnnoowwlleeddggee  GGaapp  

إن تـدفق   : تعتمد هذه لنظرية على فرضية أساسية تقول        
المعلومات من وسائل اإلعالم داخل النظام االجتماعي يؤدى        
إلى جعـل فئـات الجمهـور ذوي المسـتوى االقتصـادي            
االجتماعي المرتفع يكتسبون هذه المعلومات بمعدالت أسرع       

ادي المنخفض ، وبالتـالي     من الفئات ذوي المستوى االقتص    
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تتجه فجوة المعرفة بين فئات الجمهور المختلفة إلى الزيـادة          
 . بدالً من النقصان

  نظرية القهر نظرية القهر   ••

••  CCooeerrcciioonn  TThheeoorryy  
وهي نظرية تؤكد الحاجة إلى القوة والعنف لدعم أركـان          

 .النظام السياسي وتحقيق الطاعة واالمتثال

  النظرية الكبرى النظرية الكبرى   ••

••  GGrraanndd  TThheeoorryy  
لح يتعلق بالنظريات الكبرى البالغة التجريـد       وهذا المصط 

 .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         
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 Predictiveالمحددة يبدو أنه األفضل كنموذج تنبـؤي   

Model  باالسترتيجيات التي يتبعهـا الالعبـون        ،ألنه يهتم 
سواء أكانوا أفراداً أم جماعات أم دول ، لتعظـيم مكاسـبهم            

 .السياسية وتقليل خساراتهم في حاالت الصراع مع اآلخرين 

  ..أنظر نظرية اللعب أنظر نظرية اللعب / / نظرية المباريات نظرية المباريات   ••

  نظرية المصلحةنظرية المصلحة  ••

••    IInntteerreesstt  TThheeoorryy  
ـ        ـ  ـوتقوم هذه النظرية على إمكانيـة التوف الف يق والتح

 واألفـراد ذوي المصـالح       ة بين الجماعـات   ــوالمصالح
المختلفة لتحقيق نوع من االنسجام والتوازن االجتماعي الذي        

 .ينهض عليه النظام العام 

  النظرية المعرفية السلوكية النظرية المعرفية السلوكية   ••

••  AA  TThheeoorryy  OOff  CCooggnniittiivvee  AAnndd  

BBeehhaavviioorraall  CChhaannggee  
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هي نظرية وضعها روكيش ، ويـرى مـن خاللهـا أن            
ــدات وا ــيلية    المعتق ــواء الوس ــيم س ــات والق التجاه

Tnstrumental    أو الغائية Terminal   تنتظم جميعها 
 Totalفي إطار نسق عام واحد هو نسق المعتقدات الشاملة 

Belief System     والـذي يتسـم بالتفاعـل واالرتبـاط 
الوظيفي بين عناصره أو أجزائه، فالقيم الغائية أكثر أهميـة          

والقيم الوسيلية تعتبـر أكثـر      ومركزية من القيم الوسيلية ،      
 .أهمية من االتجاهات 

  نظرية النخبة أو الصفوة نظرية النخبة أو الصفوة   ••

••  EElliittee  TThheeoorryy  
وهي نظرية النخبة أو الصفوة ، وتعلن انقسام المجتمـع          

الحكـام أقليـة يسـتأثرون    : إلى شريحتين حكام ومحكومين    
بالسلطة والقوة السياسية والمحكومين أغلبية ال تشـارك وال         

ع القرار داخل المجتمع وعليهـا السـمع        تؤثر في عملية صن   
موسكا وباريتو وروبـرت    : والطاعة ، ومن رواد النظرية      

 ..مشلز وبرنهام ورايت ميلز 



 ٥٤٢

  نظرية النظم نظرية النظم   ••

••  SSyysstteemm  TThheeoorryy  
وهي نظرية تعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل الرئيسـية،         

 بأنه مجموعة مـن العناصـر   System  وعرفت النظام 
 وأن أي ظاهرة يمكن معالجتها كنظـام        المتفاعلة والمترابطة 

أي ككل مركب من عدة أجزاء يرتبط كل منها بغيره ويؤثر           
 .فيه ويتأثر به 

  نظرية النموذج نظرية النموذج   ••

••  MMooddeelliinngg  TThheeoorryy  

تعد هذه النظرية من المسـاهمات المهمـة لمعرقـة دور           
وسائل اإلعالم ودور الوسائل المختلفة في التطور االجتماعي        

د في وصف تطبيق النظريـة العامـة        والسياسي للفرد ، وتفي   
للتعلم االجتماعي ، أي التعلم بالمالحظة ، وذلـك الكتسـاب           
نماذج جديدة من السلوك ، وتتم االستفادة من هذه النظريـة           

 وعمليـة  Attention Processمن واقع عملية االنتباه 
 وعمليـة  Retention Processاالحتفـاظ أو التـذكر   



 ٥٤٣

ــي   ــترجاع الحرك  Motor Reproguctionاالس

Process ــة ــة الدافعيـ  Motivational وعمليـ

Process.  

  النفوذ النفوذ   ••

••  IInnfflluueennccee  

وهو القدرة على حمل اآلخرين أن يفعلوا ما نريـدهم أن           
يقومــوا بــه ، نفــس مفهــوم القــوة باســتثناء العقوبــات 

Sanctions.  

  النقابة النقابة   ••

••  SSyynnddiiccaattee  
النقابة هي تجمع مهني ألعضاء طائفة واحدة في تنظـيم          

واحد ، قد يكون عمالي وقد يكون فئوي أو مهنـي ،            رسمي  
وهو تجمع يدافع عن حقوق أعضائه في المجتمع ويوفر لهم          
الحماية المهنية ويمثلهم في التنظيمات الرسمية ، وأصـبحت         
النقابات اآلن من أشهر رموز التنشئة السياسية واالجتماعيـة         



 ٥٤٤

ومن ضمن القوى الضاغطة التي تؤثر على الحكومات ولها         
 .نشاط سياسي بارز في كل المجتمعات في العالم المعاصر 

  نقابات العمال نقابات العمال   ••

••  UUnniioonniizzaattiioonn  

هي االتحادات العمالية التي تعمل على الدفاع عن مصالح         
العمال ضد مصالح وأطماع أرباب األعمال ، وهـي التـي           
تنظم المطالب العمالية من رفع األجـور والحصـول علـى           

بات والتوقف عن العمل وغير     الحقوق المختلفة وتنظم االضرا   
 .ذلك من الوسائل لحماية العمال وحقوقهم

  النقاط األربعة عشرة النقاط األربعة عشرة   ••

••  FFoouurrtteeeenn  PPooiinnttss  

هي النقاط أو األسس التي أعلنهـا الـرئيس األمريكـي           
م لتحقيق المصالح األمريكية ، وتضمنت      ١٩١٦ويلسون عام   

ضرورة اإلقـالع عـن الدبلوماسـية السـرية واسـتبدالها           
 مفتوحة وإزالة جميع الحواجز االقتصـادية بـين         بدبلوماسية

األمم وإقامة تنظيم دولي لضمان االستقالل السياسي والسالمة        



 ٥٤٥

األقليمية لجميع الدول وحق تقرير المصير، وغيرهـا مـن          
 .المباديء

  نقاط التحول نقاط التحول   ••

••  TTuurrnniinngg  PPooiinnttss  

هي مراحل التحول في المجتمعـات المختلفـة سياسـياً          
، وهي تتم في أوقات تكون عصيبة في        واقتصادياً واجتماعياً   

تاريخ المجتمعات ، وتنتقل خاللها من مرحلة إلـى مرحلـة           
 .أخرى 

  نقد مضاد نقد مضاد   ••

••  AAddvveerrssee  CCrriittiicciissmm  

النقد المضاد هو النقد الموجه الذي تتعرض لـه بعـض           
مؤسسات النظام السياسي من قبل المعارضة أو المؤسسـات         

ات السياسية ضد   اإلعالمية المستقلة أو تقوم به بعض المؤسس      
المعارضين ، وال يسمح بالنقد المضاد ذي الصبغة العامة في          

 .  أغلب الدول النامية 



 ٥٤٦

  نقص االستهالك نقص االستهالك   ••

••  SSoouuss--CCoonnssoommmmaattiioonn  

ويقصد به االستهالك األقل من المعتاد ، وينتشـر بـين           
الشعوب أثناء األزمات تبعاً لشلل التجارة الخارجيـة وبـطء          

مـع البطالـة ، وال يقبـل        حركة الصناعة وهبوط األسعار     
الكسـاد ونقـص    : المستهلك على السلع ألسباب عديدة منها       

الجودة وضيق ذات اليد وزيادة الضرائب وارتفاع األسـعار         
 .وفي أوقات الحرب ، مما يؤدي لنقص االستهالك

  نقل الحضور نقل الحضور   ••

••  TTrraannssmmiissssiioonn  OOff  PPrreesseennccee  

هي عملية االشتراك في المـؤتمرات عـن بعـد أو أن            
مع اآلخرين في جدلهم وسمرهم دون أن يجتمعـوا         يتحاضر  

في مكان واحد عن طريق اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة     
 .الحديثة من الفيديو كونفرانس والهاتف واإلنترنت وخالفه 

  النكوص إلى الماضي النكوص إلى الماضي   ••



 ٥٤٧

••  FFllaasshh  BBaacckk  

هي حالة نفسية تعود باإلنسان إلى الرجوع لحالة الطفولة         
فولية ، وهذا يـتم فـي حالـة         الشعورياً والقيام بتصرفات ط   

شعور الفرد بعدم األمان ، ويشعر بهذه الحالة أكثر األفـراد           
الرهائن الذين يقعون في يد الجماعات اإلرهابية نتيجة حاجة         
هؤالء لعون أسرهم لعقد صفقة لفك احتجـازهم فيصـابون          

 Traumaticبحالة نكوص إلى ما يشبه الحالة الطفوليـة  

Psychological Infantilism ــبحوا ــم أص أي أنه
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  
 أعضـاء النظـام     بهي األسلوب األمثل الذي ينتهجه أغل     

 مرحلة تاريخية محددة    االجتماعي ، ويخضع له الناس خالل     
.  



 ٥٤٨

  النمطية النمطية   ••

••  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  

هي نقيض التفرد ، وتتطلب تسهيل عملية اإلنتـاج بمـا           
ينطوي على زيادة درجة تقسيم العمل أو التخصص وميكنـة          
اإلنتاج وتقسيم العمل ، فهي صورة هامة من صور عمليات          

الل اإلنتاج الكبير   ـــاإلنتاج واالستهالك ، ويقصد بها إح     
محل اإلنتاج المتفرد ، مما يؤدي إلـى  ) النمطي  ( الواسع  أو  

 .استهالك متميز جماهيري تدفع الهوية من أجله ثمناً باهظاً 

  النمو النمو   ••

••  GGrroowwtthh    
وهو من المفاهيم التي تركز على البعد الديناميكي للنظام ،         
أي عمل التغير الذي يصيب النظم بفعل عمليات تتولـد فـي      

 االستجابة لتعديل فـي الظـروف       داخل النظم ذاتها أو بفعل    
البيئية، ويدل المفهوم على مدي تزايد أو نقص القـوة فـي            

، ويتخذ متوسط نصيب الفـرد مـن النـاتج          النظام السياسي   
 أو الدخل الفردي مؤشراً منفصال للنمو  GNPالقومي العام



 ٥٤٩

والتنمية على حد سواء ، فالنمو يستخدم كمـرادف للتنميـة           
Development. 

  لف لف نمو التخنمو التخ  ••

••  DDeevveellooppmmeenntt  OOff  UUnnddeerrddeevveellooppmmeenntt  
وهو االتصال الوثيق بين الدول الحديثة والدول التقليدية ،         

وبـين األبنيـة    ) المراكز( وبين األبنية الرأسمالية المتطورة     
، هما يمثالن وجهان لعملة واحدة وال       ) األطراف  ( المتخلفة  

 .يمكن أن يعيش أحدهما دون اآلخر

  ظريةظريةالنالن/ / ـ أنظر ـ أنظر النموذج النموذج   ••

••  MMooddeell        
 إلى تقاليـد عامـة أو افتراضـات          عادة والنموذج يشير 

وهناك رابطة منطقية    ، وأدوات تكتيكية ألنظمة علمية خاصة    
Logical Connection ، تجمع بين النموذج والنظرية 

فالنماذج تكتب مكان النظرية شريطة أن تكون قابلة لإلثبـات        
ــافي  ــي الكـ  Sufficient Empiricalالتطبيقـ

Confirmation .  



 ٥٥٠

  النموذج العقالني العلمي النموذج العقالني العلمي   ••

••  RRaattiioonnaall  &&  SScciieennttiiffiicc  
وهو النموذج الشائع في المجتمعات الغربية المعاصـرة ،         
وفيه ال تشتق المعرفة من المعتقدات الباطنية أو الميتافيزيقـا          
وإنما من فرضيات تخضع للتقييمـات النقديـة والتجريبيـة          

Critical & Empirical Evaluation.  

  لنموذج المهيمن لنموذج المهيمن اا  ••

••  DDoommiinnaanntt  MMooddeell  

هو نموذج ماركسي في التحليل السياسـي ألن الصـراع          
عندهم حالة من الهيمنة والخضوع يمكن التخلص منها عبـر          
تحول شامل لألوضاع التي أفرزتها ، وعندها ستهيمن الطبقة         

 .العاملة بعد انهيار الرأسمالية 

  نهج عام نهج عام   ••

••  PPaarraaddiiggmm  



 ٥٥١

ن فروع العلم بحيـث يتبنـاه       هو النضج العام ألي فرع م     
غيره من العلوم فيصبح ذات صبغة عامة في الممارسة ، مما           

 .يعني إمكانية تعميمه

  النولون النولون   ••

••  FFrreeiigghhtt  

النولون هو المبلغ الذي يدفعه مصدر البضـاعة لشـركة          
المالحة نظير شحن بضائع معينة ، ويحسب إما علـى وزن           

ئد مـالي لشـركة     أيهما أكثر فائدة  وعا    : الشحنة أو حجمها    
 .المالحة

 
 
 
 



 ٥٥٢

 

  
  

     



 ٥٥٣

  حرف الهاءحرف الهاء

  الهدنة الهدنة   ••

••  TTrruuccee   /  / AArrmmiissttiiccee  

هي اتفاق بمقتضاه توقف العمليات الحربيـة لفتـرة مـع           
استمرار حالة الحرب قائمة ، وهي فتـرة للراحـة وليسـت            

 تعني Truceعملية سالم ، ووفقا للقانون الدولي فإن الهدنة         
عقد مؤتمر للتفاوض بين األعـداء ،       اإلجراء الذي بمقتضاه ين   

 تعني اتفاقاً فعلياً لوقف العمليـات       Armisticeبينما الهدنة   
 هـذه   ١٩٠٧،  ١٨٩٩الحربية ، ونظمت اتفاقيات الهاي عام       

 ، Flags Of Truceأعالم الهدنة : المسألة تحت عنوان 
فالهدنة تفرض إلزاماً إيجابيا بقبول رسمى لتسـوية سـلمية          

و الغاء الحرب أو استبعادها وخطوة أوليـة        قادمة وخطوة نح  
 .لمعاهدة سالم وحجر الزاوية للتوصل للسالم 

  هرمية هرمية   ••

••  HHiieerraarrcchhyy  



 ٥٥٤

وهي التدرج السياسي داخل التنظيمـات السياسـية مثـل        
األحزاب ويكون االنتماء والجهد هو الطريق للصعود الهرمي        

 .بصرف النظر عن العقائد والعصبيات 

  هلموا وتقدمن يافتيات هلموا وتقدمن يافتيات   ••

••  AAlllleezzllaa  FFiilllleess  

هلموا وتقدمن يا فتيات  شعار يسود العـالم مـن خـالل             
سياسة العولمة من أجل منح حقوق أوسع للمـرأة ،وإللغـاء           
التفاوت بين األجناس والـدعوة لتحسـين أوضـاع النسـاء           
وتحسين فرصهن في التعليم والعمل واألجور وقيادة الـبالد         

 . المساواة والشعوب أيضاً ، دون النظر لقدراتهن على هذه

  هندسة الحوار هندسة الحوار   ••

••  CCoonnvveerrssaattiioonnaall  EEnnggiinneeeerriinngg  

هي االهتمام من جانب المهندسين بفهم آليـات المحادثـة          
والحوار والنقاش العام وتحليل بنيتها ومفرداتها ، من أجـل          

 .الوصول إلى مكوناتها الفنية 



 ٥٥٥

  هندسة الخيال هندسة الخيال   ••

••  IImmaaggiinneerriinngg  

ي الواقـع   ، أ ) الخيالي أو الـوهمي     ( هو الواقع الخائلي    
الذي يمثل ذروة ما وصلت إليه تكنولوجيا المحاكاة الرقميـة            

، وهذه الهندسة تجمع ما بين العلم والفن والتكنولوجيا مستغلة          
خداع الحواس من أجل إقامة عوالم وهمية من صنع الرموز          

. 

  الهوية الهوية   ••

••  IIddeennttiittyy  

من هو ؟ ، فهي عملية تمييز الفـرد         : الهوية مشتقة من    
ره من سماته ، والهوية الواضحة هـي هويـة          لنفسه عن غي  

جواز السفر التي تحدد جنسية الفرد وديانته ، أما مبدأ الهوية           
المقصود به أن الموجود هو ذاته أو هو ما هو ، فالهوية أن             
يعرف الشخص جذوره وميوله ويؤكد علـى انتمائـه لهـذه           

 .الجذور



 ٥٥٦

  هوية الشعب هوية الشعب   ••

••  PPeeooppllee’’ss  IIddeennttiittyy  
النتماء الفعلي ألمة مـن األمـم أو        هي الشعور القومي وا   

 .لشعب من الشعوب 

  هياكل البنية األساسية هياكل البنية األساسية   ••

••  IInnffrraassttrruuccttuurree  

وهي أساس تحقيق البرامج الطموحة للتنمية اإلقتصادية ،        
ويقصد بها إنشاء المشرعات التي تخدم عملية النمو الزراعي         
والصناعي واالجتماعي من طرق المواصالت وتوفير وسائل       

 .االت والصرف الصحي والزراعي وغيرها النقل واالتص

  الهيئة االنتخابية الهيئة االنتخابية   ••

••  EElleeccttoorraattee  

وهي عبارة عن تجمع الناخبين الذين لهـم حـق اإلدالء           
بأصواتهم في االنتخابات والذين لهم القـدرة علـى اختيـار           

 .ممثليهم بكل حرية 



 ٥٥٧

  الهيبة الهيبة   ••

••  PPrreessttiiggee  
وهي المكانة السلطوية واالجتماعية والسياسية للفـرد أو        

سرة أو للجماعة داخل المجتمع ، وهي مفهوم اجتماعي قد          لأل
 ٠يعادل الشرعية في المجتمعات التقليدية

  هيمنة هيمنة   ••

••  HHeeggeemmoonnyy  

مصطلح سياسي يعبر عن النفوذ السياسي الذي تمارسـه         
دولة قوية على دولة أخري بقصد تحجيمهـا عـن السـاحة            

علـى شـئونها    ) غير الرسـمية  ( الدولية والسيطرة الفعلية    
تها وقراراتها وأوضـاعها دون الحاجـة لالحـتالل         وسلطا

 .العسكري لها

  هيمنة اتحادية هيمنة اتحادية   ••

••  UUnniioonniisstt  DDoommiinnaattiioonn  



 ٥٥٨

وهو مصطلح يطلق على السياسات التـي تتبعهـا أكبـر           
وأقوى األطراف في اتحاد فيدرالي ضد األطراف األخـري         
بقصد فرض النفوذ بالقوة ، من خالل فرض السيطرة الفعلية          

 كما حدث في يوغسـالفيا مـن جانـب          في أجهزة االتحاد ،   
الصرب وفي تشكيسلوفاكيا واالتحاد السوفيتي مـن جانـب         

 .وغبرها ... الروس 
 



 ٥٥٩

 

  
  

     



 ٥٦٠

  رف الواورف الواوحح

  واحد من كثير واحد من كثير   ••

••  EE  PPlluurriibbuuss  UUnnuumm  

هاريسـون  . ب. هو شعار قومي أمريكي أعلنه الكاتب أ      
ر عالم الكالسيكيات في كتابة عن الهوية الثقافية ، وهو شـعا          

مرفوع للتعددية الثقافية األمريكية ، وهو شعار يفتقد التراث         
الكالسيكي ويختلط بالغموض ، ويدعو للتعدد والتنوع الثقافي        

 .والثقافة المتعددة 

  الواقع السياسي الواقع السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReeaalliittyy  
هو خبرتنا المباشرة ومالحظاتنا للنسق السياسي وطريقـة        

 .فة عمله وتفاعالته على المستويات المختل

  الواقعية الواقعية   ••

••  RReeaalliissmm  



 ٥٦١

وهي النظرة السائدة للسياسة الدولية أو العالقات التي تقوم         
 وتشدد هذه الواقعية Inter-State Politicsبين الدول 

على الطبيعة التصادمية للسياسة الدولية وتصف هذه السياسة        
 .باإلضطراب والتنافس 

  الوجبات السريعة الوجبات السريعة   ••

••  FFaasstt  FFoooodd  

الم من خالل سـرعة إعـداد       هي مفهوم أمريكي ساد الع    
وتناول األطعمة للتواكب مـع سـرعة تـدفق المعلومـات           
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         

جسد بـدوره فـي البيـزنس       بل للتزود بالوقود لكي يقوم ال     
Business   أو التسـوقShopping   وانتشـرت تلـك ،

الوجبات السريعة من خالل انتشار السالسل العالمية ألماكن        
 .الطعام ومن أشهرها ماكدونالد وكنتاكي وغيرها 

  وجودية وجودية   ••



 ٥٦٢

••  EExxiisstteennttiiaalliissmm  

الوجودية مذهب سياسي واجتماعي وفلسفي يـؤمن بـه         
، ) أنا أفكر إذت أنا موجود      ( م  العديد من المفكرين في العال    

يعني تعريف اإلنسان بوجوده ، وهـذا كـل شـيء ، قـاد              
الوجودية السياسية كيرجـار دوروط سـارتر ، ويعلـن أن           
اإلنسان له مطلق الخيار في تصرفاته ، والوجود قبل الجوهر          

 .، واإلنسان قد يسعى للحرب فيشقى أو يسعى للسالم فيسعد 

  وحدة اقتصادية وحدة اقتصادية   ••

••  EEccoonnoommiicc  UUnniittyy  

هو اتفاق بين بلدين أو أكثر على االندماج الكامل بحيـث           
يكونان بلداً واحداً من الناحية االقتصـادية، ويقتضـي هـذا           
االتفاق إلغاء الحواجز الجمركية ، وإقامة تعريفة موحدة إزاء         
العالم الخارجي وتقرير حرية انتقـال األشـخاص ورؤوس         

لوحـدة االقتصـادية    األموال بين بالد الوحدة ، ويتم أمـر ا        
 .تدريجيا وعلى مراحل متعاقبة 

  الوحدة االقتصادية العربية الوحدة االقتصادية العربية   ••



 ٥٦٣

••  AArraabb  EEccoonnoommiicc  UUnniittyy  

االقتصادية العربية من أهم األهداف التي تسـعى        الوحدة  
جامعة الدول العربية تحقيقها بين األقطار العربية ، ولـذلك          

م قراراً  ١٩٥٦ مايو   ١٩اتخذت اللجنة السياسية بالجامعة في      
تشكيل لجنة من الخبراء العرب إلعـداد مشـروع الوحـدة           ب

االقتصادية العربية والخطوات التي يجب أن تتبع من أجـل          
تحقيقها ، وتم إعداد مشروع الوحدة االقتصادية العربية وأقره         

م ووافقـت   ١٩٥٧المجلس االقتصادي للمشروع في يونيـو       
عليه سبع دول عربية منها األردن ومصر وسوريا والعراق         
والكويت واليمن ، ولكن ظلت االتفاقية مجرد حبر على ورق          

 .ولم تنفذ حتى اآلن 

  وحدة قرارية وحدة قرارية   ••

••  DDeecciissiioonnaall  UUnniitt  
هي أي منظمة داخل المجتمع تكون جزءا من عملية صنع          
القرار ونشاطها يؤثر ويتأثر بنشاط بقية أجزاء أو وحـدات           

 .بناء صنع القرار ، كالبرلمان مثالً



 ٥٦٤

  ة ة وحدة النقد األوربيوحدة النقد األوربي  ••

••  EEuurrooppeeaann  CCuurrrreennccyy  UUnniitt  ((  EECCUU  ))  

  وحدة النقدوحدة النقد  ••

••  CCuurrrreennccyy  UUnniitt  ((CCUU  ))  
الوحدة النقدية التي تحددها كـل دولـة لتكـون عملتهـا            
الرسمية كالدوالر والريال والدرهم والجنية والدينار واليورو       

 .الخ ..

  الوسائط المتعددة الوسائط المتعددة   ••

••  MMuullttii--MMeeddiiaa  

وهي وسائط متعددة على صعيد تكنولوجيـا المعلومـات         
مثل أرضاً خصبة لدراسة العالقة بين اللغة وفنون الشـكل          ت

والموسيقي وكيف تمتزج هذه األنساق الرمزية مع بعضـها         
البعض وأثر هذا االمتزاج في المتلقى ، إنها وسائط علميـة           

 .تكنولوجية لعصر المعلومات 



 ٥٦٥

  الوسائط اإلعالمية الجماهيرية الوسائط اإلعالمية الجماهيرية   ••

••  MMaass  MMeeddiiaa  
اهيرية هي الوسـائط    الوسائط اإلعالمية واإلتصالية الجم   

المتاحة حاليا من فضائيات وتلفزيونات وإعـالم جمـاهيري         
واسع النطاق عبرالحدود يؤصل لمفهـوم القريـة الكونيـة          

 .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 Mediaهيرية الوسائط اإلعالمية الجما

المشاهدون في برامجهم الخاصة وسيكون في مقدورهم تعديل        
جدول مواعيد البرامج كي يتالئم مع مواعيـدهم وأذواقهـم          

 .الشخصية

  وسائل سياسية وسائل سياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  DDeevviicceess  



 ٥٦٦

هي مجموعة من األدوات تسـتخدمها الـنظم السياسـية          
صـالح الحاكمـة    المختلفة لتحقيق أهداف منها التفضيالت للم     

والوضع العامل القوي للحكومة ، ومن هذه الوسائل االستفتاء         
واالنتخابات واالجراءات البرلمانيـة والسياسـات الحزبيـة        
واالجتماعات والمؤتمرات الشعبية والمفاوضات مع النقابات      

 .ومع الممثلين األجانب 

  الوساطة الوساطة   ••

••  MMeeddiiaattiioonn  

هـي تعنـى    الوساطة مبدأ حميد في حياتنا المعاصـرة ،ف       
المساعي الحميدة لتجنب الحرب ، ويعنى بها عموماً شخص         
ثالث في التزاع بين طرفين وبموافقتهما القتراح حل بفـض          
المنازعات بينهما ، ويعنى المصطلح أيضاً الدراسة الموسعة        
للمساعي الحميدة ، ويسبق التحكيم الذي يكون اجبارياً عكس         

 .الوساطة االختيارية

  الوضع الراهن الوضع الراهن   ••

••  SSttaattuuss  QQuuoo  



 ٥٦٧

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         
دام من االعتقاد بأن المعرفة الوافيـة ال تتحقـق إال باسـتخ           

األسلوب العلمي في البحث عن الحقيقة من خلل المالحظـة          
وإخضاع النظريات للتجربة ، أي نشر الروح العلميـة فـي           

 .البحث 

  الوطنية الوطنية   ••

••  PPaattrriioottiissmm  

الوطنية هي شعور يتكون عند الفرد بارتباطه بشـعب أو          
جماعة معينة والوالء لنظام هذا الشـعب ، فالوطنيـة هـي            

تباطه ببيئة معينة ، والوطنية فـي       الشعور العاطفي للفرد بار   
كافة مظاهرها عبارة عن الدافع الذي يـؤدي إلـى تماسـك            



 ٥٦٨

األفراد وتوحدهم ووالئهم للوطن وتقاليده وقيمه والدفاع عنه        
 . بالغالي والنفيس

  الوظيفة التنبؤية الوظيفة التنبؤية   ••

••  PPrreeddiiccttiivvee  FFuunnccttiioonn  
من وظائف النماذج ، فبعد جمع المعلومـات وتشـخيص          

بد أن يسـاعد النمـوذج المحلـل علـى          العالقات الهامة ال  
 .االستنتاج والتنبؤ بأحداث مستقبلية 

  الوظيفة الكشفية أو التوجيهية الوظيفة الكشفية أو التوجيهية   ••

••  HHeeuurriissttiicc  FFuunnccttiioonn  
وهي وظيفة للنماذج ، تعني أن النموذج يساعد أو يقـود           

 .إلى الكشف عن شيء ما

  الوظيفية الوظيفية   ••

••  FFuunnccttiioonn  



 ٥٦٩

ح وهي مفهوم حركة فكرية شاملة ، ويعتبر مرادفاً لمصطل        
،وهي أداة تحليلية تحدد لنا مـا يجـب أن    Use االستخدام

نبحث عنه وتقدم لنا تفسير لنشاط التنظيمات السياسـية مـن           
 .حيث تأثيرها وتأثرها باألنساق األخرى 

  االنتباه االنتباه / / الوعي الوعي   ••

••  AAwweerreenneessss  
وهي إدراك الفرد لما يحيط به إدراكاً مباشراً ، وينطـوي           

ديدة وشعوره بحاجـة    الوعي على وقوف الفرد على فكرة ج      
 .إلى مزيد من المعلومات عنها 

  الوعي الساللي الوعي الساللي   ••

••  RRaaccee  CCoonnssiioouussnneessss  

هو التعصب الساللي أو العنصري ، وتعود أساسـاً إلـى           
لون البشرة التي هي أساس المشكالت العنصرية فـي عـالم           
اليوم والوعي الساللي هو نظرة شعب مـن الشـعوب فـي            

 بهذه السمات والصـفات     سماتهم القومية والشخصية والتفاخر   
 .أنظر التفرقة العنصرية ./ 



 ٥٧٠

  ) ) الفالصو الفالصو ( ( الوعي المزيفالوعي المزيف  ••

••  FFaallssee  CCoonnsscciioouussnneessss  

وهو تعبير يطلق على ما يحدث في االنتخابـات حيـث           
يختار الفقراء المرشح الغني من أصحاب الياقـات البيضـاء          
نتيجة حملته االعالمية والتي تنشر الوعي الزائف عنه ممـا          

 العمالية إلى جبهته ويحصل علـى أصـواتهم        يحول الطبقات 
زائـف   ال عـي  وهنـاك الـو    .نتيجة الوعي الزائف لديهم     

Falste Consciousness    وهو الـوعي الـذي 
ينتشر بين طبقة البروليتاريا في المجتمعـات الرأسـمالية ،          
والذي يبث عن طريق البرجوازية هناك لخدمـة مصـالحها          

 .االقتصادية بعيداً عن حقوق العمال 

  وكالة األمم المتحدة للغوث والتأهيل وكالة األمم المتحدة للغوث والتأهيل   ••

••  UUNNRRRR  

 ، حيث أقامتها ثالث وأربعون دولة ،        ١٩٤٣ُأنشئت عام   
وتسيطر الواليات المتحدة عليها ، وهـدفها مـنح المعونـة           
الغذائية لضحايا الحرب ، وكانت المعونـة مشـروطة بـأال           



 ٥٧١

تستخدم كسالح سياسي وأال يجري التمييز ألسباب عنصرية        
 سياسية، ورغم ذلك كانت االعتبارات السياسـية        أو دينية أو  

 .تسيطر على عمل هذه الوكالة 

  وكالة التنمية الدولية األمريكيةوكالة التنمية الدولية األمريكية  ••

••    ((  UUSSAAIIDD  ))  UUnniitteedd  SSttaatteess  AAggeennccyy  FFoorr  

IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  
هي الجهة المختصة في اإلدارة األمريكية لتقديم مساعدات        

ـ        ة الفيدراليـة   مختلفة لمختلف شعوب العالم ضـمن الميزاني
األمريكية، من خالل الدفاع عن المصالح األمريكية ، بشرط         
إشراف الوكالة على عملية إنفاق مبالغ المسـاعدات والتـي          
غالباً ماال تكون مساعدات نقدية بل تكون مسـاعدات مـن           
خالل مشروعات مختلفة تستخدم فيها الخبرة والتكنولوجيـا         

 .األمريكية 

  الذرية الذرية الوكالة الدولية للطاقة الوكالة الدولية للطاقة   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAttoommiicc  EEnneerrggyy  AAggeennccyy  

((  IIAAEEAA  ))  



 ٥٧٢

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     
ـ          ي للشعب الفلسطيني في مجاالت التعلـيم والتـدريب المهن

والصحة وخدمات اإلغاثة وما زالت تمارس نشاطها حتـى          
اآلن ،وتطورت أنشطتها حتى بلغت ميزانيتهـا مـع بدايـة           

 مليون دوالر سنوياً    ٢٥٠التسعينات من القرن الماضي نحو      
. 

  الوكالة اليهودية الوكالة اليهودية   ••



 ٥٧٣

••  JJeeww  ((JJeewwiisshh))  AAggeennccee  

هي أصل دولة إسرائيل ، ونشأت هذه الوكالـة بميثـاق           
يمها في نطاق انتداب بريطانيـا علـى        عصبة األمم ، وتنظ   

فلسطين لسنوات طويلة بعـد الحـرب العالميـة األولـى ،            
وساعدت الوكالة على توطين اليهود في فلسطين وعلى قيـام          

م ، وكانـت حلقـة اتصـال بـين          ١٩٤٨دولة إسرائيل عام    
صهيوني الداخل والعالم الخـارجي ، فكانـت تجلـب لهـم            

، ومازالت تمـارس دورهـا      التبرعات من كافة أنحاء العالم      
 .العالمي لخدمة اليهود والصهاينة 

  وول استريت وول استريت   ••

••  WWaallll  SSttrreeeett  

هو شارع المال في الواليات المتحـدة األمريكيـة وبـه           
  .البورصة األمريكية والبنوك العمالقة

 
 



 ٥٧٤

  
  

     



 ٥٧٥

  حرف الياءحرف الياء

  اليوبيل الذهبي اليوبيل الذهبي   ••

••  GGoolldd  JJuubbiilleeee  

ين عاماً على   وهو احتفال خاص يقام بمناسبة مرور خمس      
إلخ ٠٠تأسيس أو إنشاء تلك المؤسسة أو الدولة أو قيام الثورة           

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         
على تأسيس أو إنشاء تلك المؤسسة أو الدولة أو قيـام           عاماً  

وهو في الغالب احتفـال دعـائي       ... الثورة أو حرب معينة     
يقصد منه دعم المؤسسة أو النظام القائم مـن خـالل هـذه             

 .االحتفالية 



 ٥٧٦

  يوتوبيا يوتوبيا   ••

••  UUttooppiiaa  
هي المثاليات السياسية أو النظريات التي تهدف إلى إبراز         

 .الفطرية للبشر وتمجيد الحالة الطبيعية 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٧٧

  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 مـن إعـداد هـذا المعجـم             
االجتماعي االقتصادي الشامل والميسر وهـذه الموسـوعة        

 اعية االقتصادية الحديثة المتكاملة للمصطلحات العامة     االجتم
 وما يرتبط بها من مصـطلحات سياسـية         في هذه المجاالت  

ونفسية وإعالمية وتاريخية ، وما يصاحبها من مصـطلحات         
حديثة عن العصر الحالي العصر الحديث وهو عصر العولمة         
، هذا العصر الذي نعيش فيه والبد أن نتعايش معـه ألنـه             

 ... علينا والبد أن نتكيف معه مفروض
وال يسعنا في هذه الخاتمة العاجلة إال أن نشكر كل مـن            
ساعدنا وساهم معنا في إنجاز هذا العمل العمالق ، لخدمـة           
المثقف العربي أينما كان ووجد ، ولخدمـة البـاحثين عـن            
المعرفة االجتماعية واالقتصادية في عصر الطريق السـريع        

 هؤالء األسرة الكريمة من الزوجة      للمعلومات ، وعلى رأس   
واألوالد الذين تحملوا الكثير من أجل خروج هذا العمل إلـى           



 ٥٧٨

والناشر الذي دفـع    .. النور بشكله الحالي المتكامل والثري      
هذا العمل ليكون بين يدي القاريء الكريم متحمالً الكثير من          

 .....الجهد والمعاناة والمال أيضاً 
ا عزيزي القاريء ، نأمل أن تكون       وبهذه المناسبة ،فإنك ي   

مشاركاً يإيجابية في تطويرهذه الموسوعة وتنميتها ، وذلـك         
بإرسال كل ما تحتاجه من المصطلحات التي بحثت عنها ولم          
تجدها في الكتاب ، حتى يمكن تالفيها في الطبعات القادمة ،           
ألن الكمال هللا وحده ، وألن التكامل مطلوب لخدمة الثقافـة           

 ...المعاصرة العربية 
 ...نسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه 

  
  المؤلفالمؤلف

  مم٢٠٠٥٢٠٠٥منوفية في مارس منوفية في مارس / / قويسنا قويسنا 



 ٥٧٩

  المراجع المراجع قائمة بأهم قائمة بأهم 
 سياسية الدولية مصطلحات ال الأحمد زكي بدوي ، معجم       -

 .م ١٩٨٩اللبناني ، / ، القاهرة ، دار الكتاب المصري 

 ، القاهرة   عالماإلأحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات        -
 م١٩٨٥اللبناني ، / ، دار الكتاب المصري 

، معجـم    وصديقة يوسـف محمـود       أحمد زكي بدوي   -
 ، القـاهرة ،     التجارية والمالية والمصرفية  مصطلحات  ال

 .م ١٩٩٤اللبناني ، / دار الكتاب المصري 

أحمد سويلم العامري ، معجم العلوم السياسية الميسر ،          -
 .م ١٩٨٥ية العامة للكتاب ، القاهرة ، الهيئة المصر

السيد الحسـيني وآخـرون ، دراسـات فـي التنميـة             -
االجتماعية ، القاهرة ، دار المعـارف ، سلسـلة علـم            

  .٥م ، ط١٩٨٤االجتماع المعاصر ، الكتاب العاشر ، 

إيان كريب ، النظرية االجتماعية من بارسـونز إلـى           -
هابرماس ، ترجمة محمد حسـين غلـوم ، الكويـت ،            

س الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة عـالم         المجل
 .م ١٩٩٩/ ٢٤٤المعرفة ، رقم 



 ٥٨٠

مقدمة في علم السياسـة ،      : بيتر غيل وجيفري بونتون      -
ترجمة محمد مصالحة ، عمان ، منشـورات الجامعـة          

  ٠م ١٩٩١ ، ١/٩١األردنية ، عمادة البحث العلمي ، 
، سلسلة  جالل أمين ، العولمة ، القاهرة ، دار المعارف           -

 .م ١٩٩٨ ، ٦٣٦اقرأ ، العدد 

غابـة الرأسـمالية    : حسن شكري ، أمريكا من الداخل        -
واألسرار والفضائح ،  القاهرة ، دار الطباعة المتميزة         

 . م ١٩٩٢، 

حسن عماد مكاوي وليلى حسـين السـيد ، االتصـال            -
ونظرياته المعاصرة ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية        

  .٢م ، ط ٢٠٠١، 
دراسة في  : حسن نافعة ، األمم المتحدة في نصف قرن          -

م ، الكويـت ،     ١٩٤٥تطور النظام الدولي منـذ عـام        
المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة عـالم         

 .م ١٩٩٥أكتوبر  / ٢٠٢المعرفة، رقم 
السياسة والثقافة فـي    : راسل جاكوبي ، نهاية اليوتوبيا       -

ق عبد القادر، الكويـت ،      زمن الالمباالة ، ترجمة فارو    



 ٥٨١

المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة عـالم         
 .م ٢٠٠١مايو  / ٢٦٩المعرفة، رقم 

رشدي أحمد طعيمة ، تحليـل المحنـوى فـي العلـوم           -
 .م ٢٠٠٤اإلنسانية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

رمزي زكي ، االقتصاد السياسـي للبطالـة ، تحليـل            -
رأسـمالية المعاصـرة ، الكويـت ،        ألخطر مشكالت ال  

المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة عـالم         
 .م ١٩٩٧أكتوبر  / ٢٢٦المعرفة، رقم 

مصطلحات فكرية ، القـاهرة ، مكتبـة        : سامي خشبه    -
األسرة ، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب ، سلسـلة            

 .م ١٩٩٧األعمال الفكرية ، 

 اإلعالم ، القاهرة ، ظافر      سعيد نجيدة ، العولمة وحرية     -
 .م ٢٠٠٠للطباعة ، 

دراسة نفسية ،   : عبد اللطيف محمد خليفة ، إرتقاء القيم         -
الكويت ، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب ،          

 .م ١٩٩٢ ، أبريل ١٦٠سلسلة عالم المعرفة ، رقم 

على خليفة الكواري ، دور المشروعات العامـة فـي           -
الكويت ، المجلس الوطني للثقافـة      التنمية االقتصادية ،    



 ٥٨٢

 ،  ٤٣والفنون واآلداب ، سلسلة عالم المعرفـة ، رقـم           
 .م ١٩٨١يونيو 

الوسائط المعلوماتيـة   : فرانك كيلش ، ثورة األنفوميديا       -
وكيف تغير عالمنا وحياتك ، ترجمة حسام الدين زكريا         
، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب ،          

 . م ٢٠٠٠ ، يناير ٢٥٣المعرفة ، رقم سلسلة عالم 

دراسـة  : فينان محمد طاهر ، مشكلة نقل التكنولوجيـا    -
لبعض األبعاد السياسية واالجتماعية ، القاهرة ، الهيئـة         

 .م ١٩٧٦المصرية العامة للكتاب ، 

قطاع الشئون االقتصادية والتجاريـة باالتحـاد العـام          -
فات الجمركيـة   للغرف التجارية ، االتفاقية العامة للتعري     

وآثارها على االقتصاد المصري ،     ) الجات  ( والتجارة  
القاهرة ، االتحاد العام للغرف التجاريـة المصـرية ،          

 .م ١٩٩٤
نظريات النظم السياسـية ، الكويـت ،        : كمال المنوفي    -

 ٠م ١٩٨٥ ، ١وكالة المطبوعات ، ط

: مايكل كاريذرس ، لمـاذا ينفـرد اإلنسـان يالثقافـة             -
بشرية نشأتها وأنواعها ، الكويت ، المجلـس        الثقافات ال 



 ٥٨٣

الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة عالم المعرفة ،         
 .م ١٩٩٨ ، يناير ٢٢٩رقم 

مصطفى عبد الغني ، الجات والتبعية الثقافية ، القاهرة          -
، مكتبة األسرة والهيئة العامة للكتاب ، سلسلة األعمال         

 .م ١٩٩٩الخاصة مهرجان القراءة للجميع ، 

مصطفى عبد الغني ، معجم مصطلحات التاريخ العربي         -
الحديث والمعاصر ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامـة         

 .م ٢٠٠٣للكتاب ، 

ناهد صالح وآخرين ، قياس الرأي العام فـي المـنهج            -
واألخالقيات ، القـاهرة ، المركـز القـومي للبحـوث       

 .م١٩٩٤االجتماعية والجنائية ، 
فة العربية وعصر المعلومات ، الكويت      نبيل علي ، الثقا    -

، المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب ،  سلسـلة           
 ، إصدار ثـان ، ديسـمبر        ٢٧٦عالم المعرفة ، العدد     

 .م ٢٠٠١

طبيعتهـا  : نيقوال تيماشيف ، نظرية علـم االجتمـاع          -
وتطورها ،ترجمة محمد عودة وآخرون، القاهرة ، دار        



 ٥٨٤

ـ     اع المعاصـر ، الكتـاب      المعارف ،سلسلة علم االجتم
 .٨م ،ط ١٩٨٣الثاني ،

ياسي عبد السيد ، القـاموس التجـاري واالقتصـادي           -
والسياسي ، القاهرة ، مكتبة نشر الثقافـة التجاريـة ،           

 .٨، ط١٩٧٦

 




