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يهدف مشروع سالم للتواصل الحضاري إلى تحقيق اإلثراء المعرفي في مجاالت الصورة الذهنية 
للمملكة العربية السعودية، وممارساتها في التواصل الحضاري، وتطبيقات تعايشها اإلنساني 
للباحثين  علمية  ومرجعية  معرفية  منصة  بذلك  ممثاًل  والخارجي.  الداخلي  المستويين  على 
الى  الحضاري  للتواصل  تجاوزت إصدارات مشروع سالم  المسارات. وقد  والمهتمين في هذه 

)80( إصدارًا، وتنوعت مابين سالسل ثقافية ودراسات علمية وتقارير دورية.
من  اإلنساني  والتعايش  الحضاري  والتواصل  الذهنية  الصورة  موضوعات  تحتويه  لما  ونظرًا 
مصطلحات متعددة ومتنوعة ومتداخلة في بعض األحيان، وانطالقًا من أهمية تعريف المصطلح 
وتوضيح داللته لدى القارئ، فقد حرصت إدارة المعرفة في مشروع سالم للتواصل الحضاري 
على تقديم هذه النشرة المعرفية التي احتوت على مايزيد عن )50( مصطلحًا في مجاالت الصورة 

الذهنية والتواصل الحضاري والتعايش اإلنساني.

تقديم
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1 .)Mental Image( الصورة الذهنية
2 .)Stereotype( الصورة النمطية
3 .)Correct  Stereotypes(  تصحيح الصورة النمطية
4 .)Public Opinion( الرأي العام
5 .      )Concepts Affecting the Mental Image(  المفاهيم المؤثرة في الصورة الذهنية
6 . )Monitoring the Real Mental Image(  رصد واقع الصورة الذهنية
7 .)International Reports(  التقارير الدولية
8 .)International Organizations(  المنظمات الدولية
9 .)Think Tanks(: مراكز الفكر

10 . )Personalities with International Influence(  الشخصيات ذات التأثير الدول
11 .)Human Rights(  حقوق اإلنسان
12 .)Human Rights Activists(  الناشطون الحقوقيون
13 .)Religious Minorities(  األقليات الدينية
14 .)Ethnic Minorities(  األقليات العرقية
15 .)Cultural Minorities(  األقليات الثقافية
16 .)Minority Rights(  حقوق األقليات
17 .)Religious Freedoms(  الحريات الدينية
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أوال
مصطلحات في 
الصورة الذهنية
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)Mental Image( 1      الصورة الذهنية

هي الناتج النهائي لالنطباعات اليت تتكون عند األفراد أو اجلماعات جتاه شخص معني أو جمتمع معني أو جنس بعينه 
أو مؤسسة أو منظمة حملية أو دولية، أو مهنة معينة، وتتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب املباشرة أو غري 

املباشرة، بغض النظر عن صحة املعلومات اليت تتضمنها خالصة هذه التجارب.

)Stereotype( 2       الصورة النمطية

هي عبارة عن حكم سليب أو إجيايب_ يتسم بالبساطة والتعميم_ حتمله فئة من الناس على فئة أخرى )قومية، دينية، 
جنس، مجاعة مهنية( متجاهاًل الفروق الفردية بني أعضاء تلك الفئة ويصعب تغيريه يف معظم األحيان.

والصورة الذهنية أوسع وأمشل من الصورة النمطية، فكل صورة منطية هي صورة ذهنية، والعكس غري صحيح، 
والصورة الذهنية تتسم بالثبات النسيب، بينما الصورة النمطية أكثر ثباتًا ويصعب تغيريها، والصورة الذهنية ميكن 

أن تكون إجيابية أو سلبية، بينما الصورة النمطية الغالب فيها أهنا سلبية.

)Correct  Stereotypes(  3       تصحي��ح الص��ورة النمطي��ة

هي جمموعة من اإلجراءات العلمية والعملية اليت تبذهلا الدولة لتقدمي صورهتا احلقيقية لدى الدول األخرى، وإزالة 
كافة املغالطات املثارة حوهلا واملؤثرة فيها.

)Public Opinion( 4    الرأي العام

جمموعة من األفكار واملفاهيم اليت تعرب عن مواقف فئة أو عدة فئات اجتماعية جتاه أحداث أو ظواهر من احلياة 
االجتماعية اليت ميكن أن تؤثر يف مصاحلها العامة أو اخلاصة.

: مصطلحات في الصورة الذهنيةأوالاً
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      )Concepts Affecting the Mental Image(  5       المفاهيم المؤثرة في الصورة الذهنية

تتأثر الصورة الذهنية بعدد من املفاهيم، بعضها يتعلق بالدولة نفسها، والبعض اآلخر يتعلق باألفراد الذين يستقبلون 
املعلومات عن الدولة، وكالمها يتأثر باخلصائص االجتماعية والثقافية للمجتمع، وميكن إمجال املفاهيم اليت تؤثر 
على تشكيل الصورة الذهنية فيما يأيت: مفاهيم ذاتية، مفاهيم اجتماعية، مفاهيم حقوقية، مفاهيم إعالمية، مفاهيم 

تنظيمية.

 )Monitoring the Real Mental Image(  6     رصد واقع الصورة الذهنية

سرب أغوار واقع الصورة الذهنية ملجتمع ما يف أذهان أفراد جمتمع آخر، بوسائل علمية وتقنية، للكشف عن مالمح تلك 
الصورة وخصائصها، وعناصرها، وحتديد أمناطها السلبية أو اإلجيابية أو املحايدة.

)International Reports(  7      التقارير الدولية

تصدر جمموعة من املؤسسات واملنظمات الدولية، ومراكز األحباث العاملية، تقارير دورية تسجل من خالهلا بعض 
املواقف إزاء الدول املستهدفة، وتقارن من خالهلا أداء الدول يف جماالت حمددة، ويتم رصد هذه التقارير وحتليلها من 
قبل صانعي السياسات ، والباحثني، واملهتمني لتحديد جوانب القوة وتعزيزها، والعمل على اقتراح السياسات واخلطط 

الستغالل فرص التحسني املتاحة.

)International Organizations(  8     المنظمات الدولية

ُتعرف املنظمات الدولية على أّنها جمموعة من اهليئات واملؤسسات اليت يتجاوز نطاق عملها احلدود الوطنية، وتتنوع 
اختصاصاهتا مابني حقوقية ودينية واجتماعية وثقافية واقتصادية.  ومن أبرزها: منظمة األمم املتحدة.
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)Think Tanks(  9     مراكز الفكر

مراكز إنتاج أو إدارة املعرفة البحثية، وتتخصص يف قضايا علمية وفكرية حمددة، مبا خيدم صنع السياسات العامة 
أو ترشيد القرارات أو بناء الرؤى املستقبلية للمجتمع أو الدولة.

 )Personalities with International Influence(  10     الش��خصيات ذات التأثير الدول

هي تلك الشخصيَّات اليت تكون حاضرة يف أذهان أفراد املجتمع، ومؤثرة يف توجهاهتم وآرائهم، من خالل امتالكها 
لعدد من السمات العلمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية الفاعلة واملثرية لالهتمام، وتعرف 
بـ)الكاريزما( احليويَّة، واجلاذبيَّة املؤثرة، واحلضور الشعيب، فضاًل عن القدرة على التأثري يف اآلخرين حمليًا ودوليًا.

)Human Rights(  11     حقوق اإلنسان

هي احلقوق املكتسبة لكلِّ إنساٍن على وجه األرض بغض النظر عن عرقه، أو جنسيته، أو جنسه، أو لغته، أو دينه. 
وَتتمثَّل هذه احلقوق يف جماالت عدة أوهلا: حرية املعتقد والرأي والتعبري، وحقِّ احلياة، وحق العمل والتعلُّم، وحق 
احلماية، واحلق يف احلصول على اخلدمات واملنافع، وهي حقوق أساسية ال جيوز املس هبا،ومستحقة وأصيلة لكل 

شخص ملجرد كونه إنسان.

)Human Rights Activists(  12     الناشطون الحقوقيون

هم األشخاص الذين ينشطون يف جمال حقوق اإلنسان واملرأة واألقليات، والقضايا ذات الصلة على املستوى املحلي 
والدويل، ويعملون بشكل مستقل، أو لصاحل منظمات أو دول.

: مصطلحات في الصورة الذهنيةأوالاً
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)Religious Minorities(  13      األقلي��ات الديني��ة 

األقليات الدينية طوائف بشرية تعتنق ديانة معينة ختتلف عن تلك اليت تعتنقها األكثرية داخل البلد الواحد، وقد ُتوَضع 
القوانني يف بعض البلدان حلماية حقوق األقليات الدينية، مثل محاية ثقافة األقليات وتعزيز انسجامها مع األكثرية.

)Ethnic Minorities(  14    األقليات العرقية 

جمموعة من السكان حيملون جنسية الدولة غري أهنم يعيشون بذاتيتهم وخيتلفون عن غالبية املواطنني يف األصل 
العرقي، فاألقلية مجاعة عرقية ختتلف عن غالبية سكان جمتمعها من حيث املقومات الذاتية العرقية.

)Cultural Minorities(  15    األقليات الثقافية 

جمموعة قليلة عدًدا بالنسبة لباقي سكان دولة ما، حبيث أنَّ أعضاءها الذين حيملون جنسية هذه الدولة ميلكون 
خصوصيات ثقافية خمتلفة عن باقي السكان، وحتركهم إرادة للحفاظ على ثقافتهم أو عاداهتم أو لغتهم.

)Minority Rights(  16    حقوق األقليات

هي احلقوق الفردية العادية ألعضاء األقليات العرقية واإلثنية، والطبقية، والدينية أو اللغوية أو اجلنسية؛ وأيًضا احلقوق 
اجلماعية املمنوحة هلذه الفئة.

: مصطلحات في الصورة الذهنيةأوالاً



13
دل����ي����ل م��ص��ط��ل��ح��ات 
م��������ش��������روع س������ام 
ل��ل��ت��واص��ل ال��ح��ض��اري

)Religious Freedoms(  17     الحريات الدينية   

احلرية الدينية أو حرية املعتقد هو مبدأ يدعم حرية فرد أو جمموعة بإظهار دينهم أو ُمعتقداهتم أو شعائرهم الدينية 
سواء بالتعليم، أم املمارسة، أم االحتفال.

)Civil Liberties(   18     الحريات المدنية

هو االسم املعطى حلماية حريات الفرد مما قد حيجبها أو حيد منها، أو يتعدى عليها وتشمل احلريات اليت يزاوهلا الفرد 
هبدف حتقيق مصاحله اخلاصة الفردية، كحرية الرأي والتعبري، وحرية التنقل واالستقرار، وحرية الزواج، وحرية 

االتصال والتواصل، واحلريات األخرى ذات الطابع املدين.

)Freedom of Expression(  19      حرية التعبير

هي قدرة اإلنسان على أن يعلن عن األفكار اليت جتول يف خاطره، وعن قناعاته املختلفة اليت يعتقد أنَّ فيها مصلحته 
ومصلحة غريه من األفراد إزاء أمر معني. وتعد حرية التعبري حّقًا من احلقوق األساسية لإلنسان، وقد أكدهتا مجيع 
االتفاقيات الدولية واإلقليمية حول العامل، وعلى الرغم من ذلك ال تعد حرية التعبري من احلرّيات امُلطلقة، وإمنا حتددها 

جمموعة من القيود واملحددات.

)Freedom of the Other Opinion(  20     حرية الرأي اآلخر

القدرة على التعبري عن األفكار املختلفة؛ إما من خالل القول أو العمل أو الكتابة، وذلك دون توافر أي نوٍع من القيود 
أو الرقابة عليها، بشرٍط واحد، وهو أال تعارض هذه األفكار القوانني واألعراف املحلية السائدة يف املنطقة، وُيشار إىل 
أن حدود هذه احلرية ختتلف من بلٍد إىل آخر، وذلك حسب الدين، والتقاليد، والظروف املعيشية، ومستوى التعليم، 

والثقافة.
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1 .)Cultural Communication( التواصل الحضاري
2 .)Civilized Dialogue( الحوار الحضاري
3 .)Interfaith Dialogue( حوار  أتباع األديان
4 .)Intercultural Dialogue( حوار الثقافات
5 .)Global Citizenship( المواطنة العالمية
6 .)Human Acquaintance( التعارف اإلنساني
7 .)Shared Human Values( القيم اإلنسانية المشتركة
8 .  )Knowledge Exchange( التبادل المعرفي
9 .  )Bridging Cultural Communication between People(  تجسير التواصل الثقافي بين الشعوب

10 .  )Civilizational Achievements( المنجزات الحضارية
11 . )Human Civilization( الحضارة اإلنسانية
12 . )Followers of Religions( أتباع األديان
13 .)Followers of Cultures(  أتباع الثقافات
14 .)International Representation( التمثيل الدولي
15 . )Capacity Building(  بناء القدرات
16 . )Sustainable Development( التنمية المستدامة
17 . )Quality of Life( جودة الحياة
18 .)Creativity( اإلبداع
19 . )Innovation( االبتكار
20 .)Strategy( االستراتيجية
21 .)Negotiation( التفاوض

ا ثانياً
مصطلحات في 

التواصل الحضاري
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ا: مصطلحات في التواصل الحضاريثانياً

)Cultural Communication(  1      التواصل الحضاري    

سلوك حضاري معزز للتعاون الدويل على املستويني الرمسي والشعيب، وذلك عن طريق اللقاءات واحلوارات وقنوات 
التواصل املعرفية والعلمية والثقافية الداعمة للسالم العاملي.

)Civilized Dialogue(  2     الحوار الحضاري  

التشاور والتفاعل الثقايف بني الشعوب، والقدرة على التكّيف مع األفكار املخالفة، والتعامل مع مجيع اآلراء الثقافية 
والدينية والسياسية.

)Interfaith Dialogue( 3     حوار  أتباع األديان   

مصطلح يشري إىل التفاعل التعاوين البنَّاء واإلجيايب بني األفراد من خمتلف املعتقدات والتقاليد الدينية وغريها من 
التوجهات واألفكار اإلنسانية على مستوى االفراد والقيادات،  واملؤسسات واملنظمات الدينية واإلنسانية.

)Intercultural Dialogue( 4    حوار الثقافات   

مفهوم يشري إىل مشاركة األفكار واآلراء الثقافّية املتنّوعة، ويؤّدي ذلك إىل فهِم االختالف بني الثقافات، والعمل على 
تقريب اآلراء من خالل توضيح التقارب الثقايف املبين على خصائص حمددة، مثل: الدين، واللغات، واألخالق، والتاريخ.

)Global Citizenship( 5    المواطنة العالمية   

جمموعة من القيم اإلنسانية، مثل االنتماء واملشاركة الفاعلة والدميوقراطية والتسامح والتعايش السلمي والعدالة 
االجتماعية اليت تؤثر يف شخصية الفرد، وجتعله أكثر إجيابية يف إدراك ما له من حقوق وما عليه من واجبات حنو كلٍّ 

من الوطن الذي يعيش فيه والعامل بأسره.
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)Human Acquaintance( 6      التعارف اإلنساني    

التعارف هو علم الناس بأحوال، وصفات، وعادات، وتقاليد، وأفكار، ومعتقدات، وثقافات بعضهم البعض، حبيث 
يكون ذلك سبياًل من سبل نشر التفاهم فيما بينهم، ويكون التعارف على مستويات عدة حيث يبدأ اإلنسان بالتعرف 

على حميطه الذي تربطه به روابط مشتركة، مث يأخذ بالتوسع أكثر وأكثر وصواًل إىل املستوى اإلنساين.

)Shared Human Values( 7       القيم اإلنس��انية المش��تركة     

ميكن تعريف القيم اإلنسانية املشتركة على أهنا األخالقيات واملبادئ السامية اليت نشأ عليها الفرد، واليت تضع له 
القواعد الرئيسة لتعامالته مع اآلخرين، وتتعدد هذه املبادئ ما بني العدل واحلرية والكرامة، واملساواة، والعطف، 

والرمحة.

 )Knowledge Exchange( 8       التبادل المعرفي   

جمموعة العمليات واملمارسات اليت جيري من خالهلا تبادل املعرفة ونقلها بني األفراد واملجتمعات، من خالل التعاون 
والتفاعل املتبادل مبختلف الوسائل اليت تؤدي إىل خلق معرفة جديدة.

  )Bridging Cultural Communication between People( 9      تجسير التواصل الثقافي بين الشعوب   

 السعي إىل وضع منطلقات أساسية يف تعزيز سبل التواصل احلضاري بني الثقافات، وقياس مؤشرات اجتاهات الصورة 
بشفافية  اآلراء  ومناقشة  األفكار  وتبادل  ومعتقداهتا،  حياهتا  وأمناط  األخرى  الثقافات  واحترام   ، عامليًا  الذهنية 

وموضوعية.

ا: مصطلحات في التواصل الحضاريثانياً
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 )Civilizational Achievements( 10    المنجزات الحضارية 

تتشكل املنجزات احلضارية لبلٍد ما من الفنون والتقاليد واملرياث الثقايف والتارخيي ومقدار التقدم العلمي والتقين الذي 
يتمتع به شعٌب معيَّن، وهي تشمل كل ما مييز أمة عن أمة أخرى من حيث العادات والتقاليد وأسلوب املعيشة واملالبس 

والتمسك بالقيم الدينية واألخالقية، ومقدرة اإلنسان يف كل حضارة على اإلبداع يف الفنون واآلداب والعلوم.

 )Human Civilization( 11    الحضارة اإلنسانية   

احلضارة اإلنسانية كل إنتاج أو عمل تنعكس فيه اخلصائص الفكرية والوجدانية والسلوكية لإلنسان االجتماعي 
الواعي يف إطاٍر من القيم العليا واملبادئ املثالية اليت تسعد البشرية مجعاء. وكلُّ حضارة تكمل احلضارة اليت سبقتها، 

وُتسهم هذه احلضارات يف البناء احلضاري اإلنساين للعامل بأكمله.

 )Followers of Religions( 12   أتباع األديان  

هم األشخاص الذين يتبعون األديان، ويؤمنون هبا، ويعملون مبوجب تعاليمها، فمثاًل: أتباع الدين اإلسالمي هم املسلمون؛ 
ولذلك يكون احلوار بني أتباع األديان، وليس بني األديان نفسها.

)Followers of Cultures( 13     أتباع الثقافات  

هم األشخاص الذين يتبعون ثقافة معينة، ويؤمنون هبا، ويعملون مبوجب تعاليمها، وقد جاء املصطلح للتمييز بني 
أتباع الديانات السماوية، وبني أصحاب الثقافات اإلنسانية، فالبوذيون يراهم البعض أتباع الثقافة البوذية؛ ألهنا ثقافة 

إنسانية وليست ديًنا مساوًيا.



20

ا: مصطلحات في التواصل الحضاريثانياً

)International Representation( 14    التمثيل الدولي

تكليف بعض األشخاص أو اجلماعات حبضور األنشطة والفعاليات اخلارجية اليت تقيمها الدول أو املنظمات العاملية أو 
اجلهات األهلية. ويسعى املشاركون يف تلك األنشطة إىل رسم صورة ذهنية مميزة عن دوهلم، أو تصحيح بعض الصور 

املغلوطة اليت ترسخت يف األذهان عرب السنوات.

 )Capacity Building(: 15    بناء القدرات

حتيا،  كي  واملجتمعات  املنظمات  حتتاجها  اليت  واملوارد  واإلجــراءات،  واملواهب،  املهارات،  وتقوية  تطوير  عملية 
وتتكيَّف، وتزدهر يف عامل سريع التغيُّر.

 )Sustainable Development( 16   التنمية المستدامة

هي عملية متعددة األبعاد ومتنوعة املجاالت تستهدف استغالل املوارد، وتوجيه االستثمارات، والتطور التقين، والتغيري 
املؤسسايت يف انسجام لتعزيز اإلمكانات احلالية واملستقبلية لتلبية احتياجات الناس وتطلعاهتم.

وهتدف إىل حتقيق التوازن بني االحتياجات املختلفة من جهة، وبني الوعي باملحدودية البيئية واملجتمعية واالقتصادية 
اليت تواجهها املجتمعات من جهة أخرى.

 )Quality of Life( 17    جودة الحياة

م ألفراد املجتمع، مع التطلع حنو منط احلياة اليت تتميز  تعين رقي مستوى اخلدمات املادية واالجتماعية اليت ُتقدَّ
بالرفاهية.
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)Creativity(: 18    اإلبداع 

القدرة على اإلتيان بأمر جديد يف أيِّ جماٍل من جماالت العلوم أو الفنون أو احلياة بصفة عامة، كما ميكن وصف 
طرق التعامل مع األمور املألوفة بطرق غري مألوفة على أّنها إبداع، ويدخل يف نطاق ذلك دمج األفكار والطرق القدمية 

بعد متريرها على املخيلة للخروج بنتيجة جديدة.

 )Innovation( 19    االبتكار

هو وسيلة إلجياد حلول جديدة للتحديات اليت نواجهها، كما ُيعرَّف بأنه أي فكر أو سلوك أو شيء ما جديد خيتلف 
نوعيًّا عن األشكال القائمة، وهو أيًضا مالحظة وتوليد أفكار جديدة من خالل توافر وجهات نظر متباينة، وتنسيق 

األفعال الضرورية لتنفيذ هذه األفكار وترمجتها إىل أشياء جديدة مبتكرة.

)Strategy( 20    االستراتيجية

ُعِرَف هذا املفهوم يف السابق بارتباطه باملجال العسكري، وهو آلية حتقيق األهداف بعيدة املدى، وقد أصبح يف الوقت 
الراهن خارطة طريق ملجاالت أخرى كاإلدارة، واالقتصاد، والسياسة. 

)Negotiation( 21      التفاوض 

التفاوض عملية تستهدف الوصول إىل حلول مقبولة، أو اتفاق يسهم يف حتقيق مصلحة طرفني أو أكثر يربطهم موقف 
مشترك.
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1 .)Coexistence( التعايش

2 .Acceptance of the Other( قبول اآلخر

3 .)Human Decency( الوئام اإلنساني

4 . )Belonging to the Homeland( االنتماء إلى الوطن

5 . )National Identity( الهوية الوطنية

6 . )Cohesion( التالحم 

7 . )Tolerance( التسامح

8 .)Moderation( االعتدال

9 .)Terrorism( اإلرهاب

10 .)Extremism( ف التطرُّ

ث�ال��ث��اً�ا
مصطلحات في 

التعايش الحضاري
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مصطلحات في التعايش الحضاريثالثاًا:

)Coexistence( 1       التعاي��ش    

هو احترام اآلخرين وحرياهتم، واالعتراف باالختالفات بني األفراد والقبول هبا، واإلقرار بالتنوع الثقايف وتقديره. وهو 
أحد املفاهيم اهلادفة إلدارة التنوع يف املجتمعات اإلنسانية بشكل سليم، وحتويله إىل قوة دفع لتعزيز التماسك املجتمعي.

)Acceptance of the Other(   2     قبول اآلخر   

يعين احترام اآلخر وتقدير وتفّهم ما لديه من أفكار وتقاليد وقيم. واآلخر هو كل ما خيتلف عنا، أو خنتلف عنه أو 
الذي ال يشبهنا سواء من حيث اللون، واجلنس، والعادات، والتوجه السياسي والديين، وهنا يكون اآلخر هو كل ما 

ليس أنا أو ما ليس حنن.

)Human Decency(  3     الوئام اإلنساني  

تعزيز ثقافة احلوار والقبول واالحترام املتبادل، وحتقيق العيش املشترك على مبدأ األخّوة يف اإلنسانية، وميّثل مشروعًا 
للتالقي والتعاون والتعارف املتبادل بني مجيع البشر على اختالف أنواعهم.

 )Belonging to the Homeland(  4     االنتماء إلى الوطن   

االنتماء من احلاجات املهمة اليت تشعر الفرد بالروابط املشتركة بينه وبني أفراد جمتمعه، وتقوية شعوره باالنتماء إىل 
الوطن وتوجيهه توجيًها جيعله يفتخر ويتفاىن يف حب وطنه، ويضحي من أجله. كما أن مشاركة اإلنسان يف بناء وطنه 
تشعره جبمال احلياة وبقيمة الفرد يف جمتمعه، وتنمي لدى الفرد مفهوم احلقوق والواجبات، وأنه ال حق بال واجب، 

وتقدمي الواجبات قبل احلصول على احلق. 
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 )National Identity(  5     الهوية الوطنية

جمموعة من العناصر املادية واملعنوية ذات الطبيعة الدينية والثقافية واالجتماعية والقانونية والتارخيية واجلغرافية اليت 
متيز املجتمع عن غريه من املجتمعات. وتعمل الدولة على تعزيزها ومحايتها من املهددات.

 )Cohesion(  6      التاحم

ويعين مستوى التعاون بني أفراد املجتمع، على خلفية القيم واملبادئ الوطنية واألخالقية، كالتسامح والتعددية وقبول 
اآلخر واملساواة بني األعراق واألجناس، بعيدًا عن أّي إقصاء أو هتميش، لتوفري أكرب قدر من الرفاه االجتماعي، 

وحتقيق التقدم الوطين والرُّقي يف املجتمع واحلياة.

 )Tolerance(  7      التسامح 

قيمة أخالقية واجتماعية دعت إليها كافة األديان، وتؤدي دورًا مهمًا يف حتقيق وحدة وتضامن املجتمعات والقضاء على 
اخلالفات والصراعات بني األفراد واجلماعات.

)Moderation(   االعت��دال  .8

يعّرف  والقصور عنه، كما  املطلوب  احلّد  بني حالني؛ ومها: جماوزة  والتوّسط  واالستواء،  والتزكية  االستقامة، 
ط واالقتصاد يف األمور. واالعتدال يف السياسة وصٌف ُيطلق على شخص غري راديكايل: غري  االعتدال على أّنه التوسُّ

حزيب أو غري متطرف.
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مصطلحات في التعايش الحضاريثالثاًا:

)Terrorism(  9     اإلرهاب  

ه إىل دولة أو مجاعة سياسية، والذي ترتكبه  م ومتصل بقصد إنتاج حالة من التهديد العام املوجَّ اإلرهاب عنف منظَّ
مجاعة منّظمة بقصد حتقيق أهداف سياسية.

)Extremism( 10     التطرُّف 

التعبري من ناحية األفكار لوصم املذاهب  أو أعمال غري مرّبرة. ويستعمل هذا  تعبرٌي نسيب ُيستعمل لوصف أفكار 
والنظريات السياسية اليت تعّد بعيدة عن التوجه السياسي للمجتمع. وقد يعين استعمال وسائل غري مقبولة من املجتمع، 

مثل: التخريب أو العنف للترويج جلدول أعمال معني.
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