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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 
ما  الحضاري  للتواصل  سالم  مشروع  إصدارات  تجاوزت  وقد  المسارات.  هذه  في  والمهتمين 

يقارب )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 )70( مصطلحًا في مجاالت الصورة 

الذهنية والتواصل الحضاري والتعايش اإلنساني.

مقدمة



6



ــات  ــح ــل ــط ــص دلــــيــــل م
مــــــــشــــــــروع ســــــام 
لــلــتــواصــل الــحــضــاري

7

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

10 . )Personalities with International Influence(  الشخصيات ذات التأثير الدولي
11 .)Human Rights(  حقوق اإلنسان
12 .)Human Rights Activists(  الناشطون الحقوقيون
1	 .)Religious Minorities(  األقليات الدينية
1	 .)Ethnic Minorities(  األقليات العرقية
15 .)Cultural Minorities(  األقليات الثقافية
1	 .)Minority Rights(  حقوق األقليات
17 .)Religious Freedoms(  الحريات الدينية
18 .)Civil Liberties(  الحريات المدنية
1	 .)Freedom of Expression(  حرية التعبير
20 .)Freedom of the Other Opinion(  حرية الرأي اآلخر

21 .)Cultural Generalization( الصورة النمطية الثقافية
22 . )Ethnicity( اإلثنية
2	 .)Racial Profiling( التنميط - التصنيف العرقي
2	 .)Cultural Diversity( التنوع الثقافي
25 .)Multiculturalism( التعددية الثقافية
2	 .)Discrimination( التمييز

أواًل
مصطلحات في 
الصورة الذهنية



8

)Mental Image( 1      الصورة الذهنية

االنطباع أو اإلدراك املتشكل يف مخيلة الفرد عند التفكير يف جماعة معينة أو شيء معني، هي امُلوجه األول لسلوك هذا 
الفرد جتاه ما يواجهه يف عامله اخلاص. وهي نتيجة ملا عايشه هذا الفرد من جتارب وخبرات سابقة ساهمت يف رسم هذا 

االنطباع لديه جتاه فئات معينة من األفراد، أو اجلماعات، أو املنظمات، أو الدول وغيرها.

)Stereotype( 2       الصورة النمطية

حكم مسبق واسع االنتشار عند فئات من املجتمع جتاه فئات أخرى أو منظمات أو دول. وتتسم الصورة النمطية بالتعميم 
غير الدقيق إلى حد كبير، وهي يف األساس غير موضوعية وسلبية يف غالب األحيان. خصوًصا يف حال ارتباطها باملجتمعات 
كالتعميمات التي يحملها الكثيرون من عرقية معينة جتاه عرقية أخرى. وقد تكون صحيحة أحياًنا كالصورة النمطية 
التي يحملها الكثيرون عن الشعب الياباني والتزاميته العالية يف العمل. وتتميز الصورة النمطية عن الصورة الذهنية 

بثباتها لدى الناس ودوام تناقلها من جيل إلى جيل بدرجة جتعل أمر تغييرها صعب إلى حد ما. 

)Correct  Stereotypes(  3       تصحيح الصورة النمطية

مجموعة من اإلجراءات العلمية والعملية التي تبذلها الدولة لتقدمي صورتها احلقيقية لدى الدول األخرى، وإزالة كافة 
املغالطات املثارة حولها واملؤثرة فيها.

)Public Opinion( 4    الرأي العام

وجهات النظر واملواقف واملعتقدات التي يحملها عدد كبير من املجتمع ويعبرون عنها حول موضوع معني. ويعد الرأي 
العام عملية تفاعلية تؤثر وتتأثر باألفراد وبالبيئة احمليطة بهم وله تأثير قوي يف املجاالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وحتى الثقافية والفنية وغيرها من املجاالت. 

مصطلحات في الصورة الذهنيةأواًل:
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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، وكالهما يتأثر باخلصائص االجتماعية والثقافية للمجتمع، وميكن إجمال املفاهيم التي تؤثر 
على تشكيل الصورة الذهنية فيما يأتي: مفاهيم ذاتية، مفاهيم اجتماعية، مفاهيم حقوقية، مفاهيم إعالمية، مفاهيم 

تنظيمية.

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

سبر واقع الصورة الذهنية ملجتمع ما يف أذهان أفراد مجتمع آخر، بوسائل علمية وتقنية، للكشف عن مالمح تلك الصورة 
وخصائصها، وعناصرها، وحتديد أمناطها السلبية أو اإليجابية أو احملايدة.

)International Reports(  7      التقارير الدولية

تصدر مجموعة من املؤسسات واملنظمات الدولية، ومراكز األبحاث العاملية، تقارير دورية تسجل من خاللها بعض املواقف 
إزاء الدول املستهدفة، وتقارن من خاللها أداء الدول يف مجاالت محددة، 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

مجموعة من الهيئات واملؤسسات التي يتجاوز نطاق عملها احلدود الوطنية، وتتنوع اختصاصاتها ما بني حقوقية ودينية، 
واجتماعية، وثقافية، واقتصادية.  ومن أبرزها: منظمة األمم املتحدة.
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)Think Tanks(  9     مراكز الفكر

منظمات غير ربحية يف الغالب وحتظى بقدر كبير من االستقاللية ُأسست بهدف خلق األفكار واملبادرات املساهمة يف 
عمليات صنع القرار. وتعتمد يف ذلك على فرق بحثية يف مجاالت السياسة واالقتصاد واالجتماع واملجاالت التي تخدم 
املصلحة العامة لبلد مركز الفكر نفسه. ويصدر عن هذه املراكز نشرات دورية علمية وتقارير ودراسات يتم االعتماد عليها 

من قبل صناع القرار واملختصني. 

 )Personalities with International Influence(  10     الشخصيات ذات التأثير الدولي

الشخصيات التي تكون حاضرة يف أذهــان أفــراد املجتمع، ومؤثرة يف توجهاتهم وآرائــهــم، من خــالل امتالكها لعدد من 
السمات العلمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية الفاعلة واملثيرة لالهتمام، وتعرف بالكاريزما 

ة املؤثرة، واحلضور الشعبي، مما يكسبها شهرة ومعرفة محلية ودولية. ة، واجلاذبَيّ احليوَيّ

)Human Rights(  11     حقوق اإلنسان

احلقوق املكتسبة لكل إنسان واحملققة لكرامته اإلنسانية والتي نصت عليها دساتير الدول والقوانني الدولية الصادرة عن 
منظمة األمم املتحدة والتي حتث قادة الدول ومسيري القرار على عمل كافة التدابير من أجل ضمان متتع جميع الشعوب 
باحلقوق اإلنسانية اخلاصة بهم. وقد وضعت األمم املتحدة قائمة باحلقوق اإلنسانية كحق اإلنسان يف العيش والزواج 
والتعليم وحرية التنقل وحرية التعبير وخصوصية الفرد واحملاكمة العادلة وغيرها من احلقوق التي يتم مراجعتها 

وحتديثها بشكل دوري. 

)Human Rights Activists(  12     الناشطون الحقوقيون

األشخاص الذين ينشطون يف مجال حقوق اإلنسان واملرأة واألقليات، والقضايا ذات الصلة على املستوى احمللي والدولي، 
ويعملون بشكل مستقل، أو لصالح منظمات أو دول.

مصطلحات في الصورة الذهنيةأواًل:
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)Religious Minorities(  13      األقليات الدينية 

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

)Ethnic Minorities(  14    األقليات العرقية 

مجموعة من السكان يحملون جنسية الدولة غير أنهم يعيشون بذاتيتهم ويختلفون عن غالبية املواطنني يف األصل 
العرقي، فاألقلية جماعة عرقية تختلف عن غالبية سكان مجتمعها من حيث املقومات الذاتية العرقية.

)Cultural Minorities(  15    األقليات الثقافية 

مجموعة قليلة عــدًدا بالنسبة لباقي سكان دولــة مــا، بحيث أنَّ أعضاءها الذين يحملون جنسية هــذه الدولة ميلكون 
خصوصيات ثقافية مختلفة عن باقي السكان، وحتركهم إرادة للحفاظ على ثقافتهم أو عاداتهم أو لغتهم.

)Minority Rights(  16    حقوق األقليات

احلقوق التي أقرها إعالن األمم املتحدة عام 1992 املتعلق بحقوق األقليات، والذي ألزم الدول األعضاء بتعزيز كل ما 
يكفل حقوق أفراد األقليات وحمايتهم وحماية هويتهم العرقية والثقافية والدينية واللغوية، وحماية حقهم يف التعبير 

عن هويتهم وضمان العدالة يف إعطاء اخلدمات لهم أسوة ببقية أفراد املجتمع.  

مصطلحات في الصورة الذهنيةأواًل:
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)Religious Freedoms(  17     الحريات الدينية   

احلق الذي تكفله القوانني الدولية املتعلقة يف ممارسة الشعائر الدينية والتعبير عنها وضمان حمايتها من قبل الدولة 
واملنظمات ذات العالقة، والسماح بإقامة دور العبادة واملراكز الدينية ألفراد املجتمع.

)Civil Liberties(   18     الحريات المدنية

احلقوق األساسية للفرد مثل حرية التعبير والدين والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من احلقوق التي تكفلها دساتير 
الدول والقوانني الدولية وترعاها املنظمات اخلاصة باحلقوق املدنية، وتفرض القيود على احلكومات لكبح أي سياسات 

حكومية من شأنها التأثير على احلقوق املدنية لألفراد أو انتهاك حرياتهم. 

)Freedom of Expression(  19      حرية التعبير

قدرة اإلنسان عن التعبير عن أفكاره وآرائه بحرية كاملة حول الشؤون اخلاصة به. وهو أحد حقوق اإلنسان التي نصت 
عليها القوانني الدولية والــذي يسهم بشكل مباشر يف التنمية الشاملة للدولة ويف حتقيق مبادئ الشفافية واملسائلة 

وسيادة القانون كما نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 1948. 

)Freedom of the Other Opinion(  20     حرية الرأي اآلخر

القدرة على التعبير 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 احمللية السائدة يف املنطقة، وُيشار إلى أن حدود 

هذه احلرية تختلف من بلٍد إلى آخر، وذلك حسب الدين، والتقاليد، والظروف املعيشية، ومستوى التعليم، والثقافة.
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)Cultural Generalization( 21      الصورة النمطية الثقافية 

النظرة العامة جتاه مجتمع معني أو لغة التعميم التي تستخدم لوصف جماعة أو ثقافة معينة، كإلصاق قضايا اجلرمية 
واملخدرات بأصحاب البشرة السوداء يف الواليات املتحدة األمريكية. وعادة ما تكون الصورة النمطية الثقافية غير دقيقة 

لكونها مبنية على اإلشاعات أو اخلبرات السابقة للشخص أو تشكلت بتأثير الوسائل اإلعالمية. 

 )Ethnicity( 22     اإلثنية 

اجلماعة التي يتحد أفرادها يف األصل والدين واللغة والعادات والتقاليد ولديها نفس امليزات الثقافية وتعيش كجماعة 
كبيرة متثل املجتمع أو جماعة صغيرة داخل إطار املجتمع الواسع.

)Racial Profiling( 23     التنميط – التصنيف العرقي 

يستخدم هذا املصطلح يف املجاالت اجلنائية والقانونية، فهو يشير إلى التعامل مع املشتبه بهم يف اجلرائم على أساس 
عرقي. فتتأثر األحكام القضائية لهذا املشتبه به وتكون نتائجها مبنية على التصنيف العرقي اخلاص به. 

)Cultural Diversity( 24     التنوع الثقافي 

واملهن والطبقة  والتقاليد  والــعــادات  والــديــن  أفـــراد املجتمع يف متغيرات عــدة كاجلنس واألصـــل  والتمايز بني  التباين 
االجتماعية، واألفكار، والعلوم، والثقافات. 

مصطلحات في الصورة الذهنيةأواًل:
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)Multiculturalism( 25      التعددية الثقافية 

القبول واالعــتــراف بالتنوع الثقايف يف مجتمع مــا، ويتجسد هــذا القبول واالعــتــراف إجرائًيا من خــالل قيام السلطة 
السياسية بذلك املجتمع على خلق السياسات واإلجــراءات املناسبة لضمان حتقيق مساواة وعدالة شاملة جلميع أفراد 
املجتمع مبختلف ميزاته وفروقاته الثقافية املتنوعة.  وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون للمجتمع املتنوع ثقافًيا تعددية 

ثقافية، فهذا أسلوب عملي تتخذه احلكومات للتعامل مع تنوع مجتمعاتها الثقافية. 

)Discrimination( 26     التمييز 

أحــد أشكال العنصرية الــذي يقوم على مبدأ انكار حقوق اآلخرين واستبعادهم أو حتييدهم عن بقية أفــراد املجتمع 
وتقييمهم على أساس العرق، أو اجلنسية، أو الدين، أو املعتقد، أو املستوى التعليمي، أو الطبقة االجتماعية، أو غيرها من 

العناصر التي يقاس على أساسها مبدأ التعامل بني األفراد. 
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1 .)Cultural Communication( التواصل الحضاري
2 .)Civilized Dialogue( الحوار الحضاري
	 .)Interfaith Dialogue( حوار األديان
	 .)Intercultural Dialogue( حوار الثقافات
5 .)Global Citizenship( المواطنة العالمية
	 .)Human Acquaintance( التعارف اإلنساني
7 .)Shared Human Values( القيم اإلنسانية المشتركة
8 .  )Knowledge Exchange( التبادل المعرفي
	 .  )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
1	 .)Followers of Cultures(  أتباع الثقافات
1	 .)International Representation( التمثيل الدولي
15 . )Capacity Building(  بناء القدرات
1	 . )Sustainable Development( التنمية المستدامة
17 . )Quality of Life( جودة الحياة
18 .)Creativity( اإلبداع
1	 . )Innovation( االبتكار
20 .)Strategy( االستراتيجية
21 .)Negotiation( التفاوض

22 .)Cross Cultural( عبر الثقافات
2	 .Cultural Assimilation(( االنصهار الثقافي
2	 .)Cultural Shock( الصدمة الثقافية

ثانًيا
مصطلحات في 

التواصل الحضاري
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مصطلحات في التواصل الحضاريثانًيا:

)Cultural Communication(  1      التواصل الحضاري    

سلوك حضاري معزز للتعاون الدولي على املستويني الرسمي والشعبي، وذلــك عن طريق اللقاءات واحلـــوارات وقنوات 
التواصل املعرفية والعلمية والثقافية الداعمة للسالم العاملي.

)Civilized Dialogue(  2     الحوار الحضاري  

ممارسة التفاعل الثقايف والنقاش املثمر بني الشعوب، والقدرة على التكييف مع االختالف يف اآلراء، واألفكار السياسية، 
والثقافية، والدينية. 

)Interfaith Dialogue( 3     حوار األديان   

ممارسة التفاعل التعاوني بني الشعوب من مختلف التقاليد الدينية واملعتقدات الروحية على مستوى االفراد واملنظمات 
والهيئات الدينية. 

)Intercultural Dialogue( 4    حوار الثقافات   

ممارسة املشاركة يف األفكار الثقافية لتسهيل فهم االختالف بني الشعوب والثقافات، عن طريق توضيح التقارب الثقايف 
بني االفراد املبني على خصائص محددة كاللغات والدين والتاريخ. 

)Global Citizenship( 5    المواطنة العالمية   

قيم إنسانية تؤثر يف شخصية الفرد إيجابيا كاالنتماء والتسامح والتعايش لتجعل االفراد على دراية باحلقوق جلميع 
الشعوب برغم اختالفهم. 
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)Human Acquaintance( 6      التعارف اإلنساني    

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

الذي تربطه به روابط مشتركة، ثم يأخذ بالتوسع أكثر وأكثر وصواًل إلى املستوى اإلنساني.

)Shared Human Values( 7       القيم اإلنسانية المشتركة     

مبادئ وأخالقيات ينشأ عليها الفرد كالكرامة والعدل والرحمة، بحيث تكون للفرد قاعدة رئيسية للتعامل مع االخرين. 

   

 )Knowledge Exchange( 8       التبادل المعرفي

مجموعة العمليات واملمارسات التي يجري من خاللها تبادل املعرفة ونقلها بني األفراد واملجتمعات، من خالل التعاون 
والتفاعل املتبادل مبختلف الوسائل التي تؤدي إلى خلق معرفة جديدة.

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

 السعي إلى وضع منطلقات أساسية يف تعزيز سبل التواصل احلضاري بني الثقافات، وقياس مؤشرات اجتاهات الصورة 
الذهنية عامليًا ، واحترام الثقافات األخرى وأمناط حياتها ومعتقداتها، وتبادل األفكار ومناقشة اآلراء بشفافية وموضوعية.

مصطلحات في التواصل الحضاريثانًيا:
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 )Civilizational Achievements( 10    المنجزات الحضارية 

تتشكل املنجزات احلضارية لبلٍد ما من الفنون والتقاليد وامليراث الثقايف والتاريخي ومقدار التقدم العلمي والتقني 
، وهي تشمل كل ما مييز أمة عن أمة أخــرى من حيث العادات والتقاليد وأسلوب املعيشة  الــذي يتمتع به شعٌب معنيَّ

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 التي تسعد البشرية جمعاء. وكلُّ حضارة تكمل احلضارة التي سبقتها، وُتسهم 

هذه احلضارات يف البناء احلضاري اإلنساني للعالم بأكمله.

 )Followers of Religions( 12   أتباع األديان  

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

وليست ديًنا سماوًيا.

)International Representation( 14    التمثيل الدولي

تكليف بعض األشخاص أو اجلماعات بحضور األنشطة والفعاليات اخلارجية التي تقيمها الدول أو املنظمات العاملية 
أو اجلهات األهلية. ويسعى املشاركون يف تلك األنشطة إلى رسم صورة ذهنية مميزة عن دولهم، أو تصحيح بعض الصور 

املغلوطة التي ترسخت يف األذهان عبر السنوات.
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مصطلحات في التواصل الحضاريثانًيا:

 )Capacity Building(  15    بناء القدرات

ر  تقوية وتطوير املوارد، املواهب واملهارات التي حتتاجها املجتمعات واملنظمات بهدف التنمية واالمناء لتتواكب مع التغيُّ
السريع يف العالم اليوم. 

 )Sustainable Development( 16   التنمية المستدامة

هي عملية متعددة األبعاد ومتنوعة املجاالت تستهدف استغالل املوارد، وتوجيه االستثمارات، والتطور التقني، والتغيير 
املؤسساتي يف انسجام لتعزيز اإلمكانات احلالية واملستقبلية لتلبية احتياجات الناس وتطلعاتهم.

وتهدف إلى حتقيق التوازن بني االحتياجات املختلفة من جهة، وبني الوعي باحملدودية البيئية واملجتمعية واالقتصادية 
التي تواجهها املجتمعات من جهة أخرى.

 )Quality of Life( 17    جودة الحياة

مستوى عالي وراقي للخدمات االجتماعية واملادية التي ُتقدم ألفراد املجتمع، بهدف التطلع لنمط حياة تسوده الرفاهية 
والتميز. 

)Creativity(  18    اإلبداع 

املهارة يف االبتداع او اإلتيان بفكرة مختلفة وجديدة يف مجال من مجاالت احلياة املتنوعة كالفنون او العلوم او البحوث. 

 )Innovation( 19    االبتكار

املهارة يف إيجاد حلول مميزة تختلف عن احللول التقليدية للتحديات التي يواجهها االنسان على الصعيد اليومي، 
لتسهيل احلياة وجعل مستواها أفضل للجميع. 
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)Strategy( 20    االستراتيجية

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

)Negotiation( 21      التفاوض 

عملية حتدث بني شخصني او أكثر تستهدف الوصول الى وجهات نظر مشتركة يف النقاش تسهم يف حتقيق مصلحة 
جلميع األطراف. 

)Cross Cultural( 22      عبر الثقافات

عملية التفاعل ما بني األفراد ذوي الثقافات املختلفة. وهو مصطلح يستخدم يف الدراسات املقارنة اخلاصة مبجاالت 
التعدد الثقايف. 

)Cultural Assimilation( 23     االنصهار الثقافي

حالة التمازج والتماهي التي يعيشها مجتمع ذو ثقافات متعددة. فهو يشير إلى اندماج ثقافات تلك املجتمع وتقاربها 
بدرجة كبيرة لتشكل ثقافة عامة، متكيفة، وجامعة لكل الثقافات املتنوعة حتت مظلتها. ويبرز يف هذا السياق مصطلح 
آخر مشابه لهذا وهو »بوتقة االنصهار« )Melting Pot( الذي ظهر يف مجاالت العلوم االجتماعية والذي يعبر عن 

ذوبان وانصهار ثقافات متعددة يف بوتقة واحدة، أو يف وعاء واحد تتجانس فيه كل الثقافات. 

)Cultural Shock( 24      الصدمة الثقافية

حالة االرتباك التي يتعرض لها االنسان جراء انتقاله من بيئته الثقافية التي نشأ فيها إلى بيئة ثقافية أخرى. وهي 
حالة طبيعية يتخللها مشاعر خوف وإحباط أحياًنا تظهر على اإلنسان يف مرحلة تكيفه مع بيئته الثقافية اجلديدة.
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ثـالــثــًـا
مصطلحات في 

التعايش الحضاري

1 .)Coexistence( التعايش
2 .Acceptance of the Other( قبول اآلخر
	 .)Human Decency( الوئام اإلنساني
	 . )Belonging to the Homeland( االنتماء إلى الوطن
5 . )National Identity( الهوية الوطنية
	 . )Cohesion( التالحم 
7 . )Tolerance( التسامح
8 .)Moderation( االعتدال
	 .)Terrorism( اإلرهاب

10 .)Extremism( ف التطرُّ
11 .)Moderation( الوسطية
12 .)Orientalism( االستشراق
1	 . )Social cohesion( التماسك االجتماعي
1	 .)Acculturate( التثاقف
15 . )Diaspora( الشتات
1	 . )Cultural Hegemony( الهيمنة الثقافية
17 .)Ethnocentrism( المركزية العرقية - التعصب العرقي
18 .)Cultural Competence( الكفاءة الثقافية
1	 . )Marginalization / Exclusion( التهميش
20 .)Inclusion( اإلدماج االجتماعي
21 .)Immigrants( المهاجرين
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مصطلحات في التعايش الحضاريثالًثا:

)Coexistence( 1       التعايش    

احترام اآلخرين وحرياتهم، واالعتراف باالختالفات بني األفراد والقبول بها، واإلقرار بالتنوع الثقايف وتقديره. وهو أحد 
املفاهيم الهادفة إلدارة التنوع يف املجتمعات اإلنسانية بشكل سليم، وحتويله إلى قوة دفع لتعزيز التماسك املجتمعي.

)Acceptance of the Other(   2     قبول اآلخر   

احترام أفكار الغير وتقبل االختالف بني االفراد والشعوب، بهدف زيادة التعايش بالرغم من اختالف اجلنس، اجلنسية، 
اللون، الدين او التوجه السياسي.

)Human Decency(  3     الوئام اإلنساني  

تقوية وتعزيز ثقافة القبول واالحترام املتبادل، لتحقيق العيش املشترك على مبدأ األخّوة يف اإلنسانية، وميّثل مشروعًا 
للتعاون والتعارف املتبادل بني جميع البشر على اختالف أنواعهم.

 )Belonging to the Homeland(  4     االنتماء إلى الوطن   

شعور الفرد بالروابط املشتركة بينه وبني افراد مجتمعه، بحيث يصبح الفرد يتفاتى ويتفاخر يف حب ارض وطنه. 
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 )National Identity(  5     الهوية الوطنية

مجموعة من العناصر املادية واملعنوية ذات الطبيعة الدينية والثقافية واالجتماعية والقانونية والتاريخية واجلغرافية 
التي متيز املجتمع عن غيره من املجتمعات. وتعمل الدولة على تعزيزها وحمايتها من املهددات.

 )Cohesion(  6      التاحم

يعبر عن مدى قوة تعاون ومتاسك افراد املجتمع عن طريق استخدام قيم أخالقية ووطنية كالتسامح واملساواة وقبول 
االخر والبعد متاما عن التهميش والتميز بني االفــراد، بهدف توفير بيئة مناسبة للجميع لتحقيق الرقي والتطور يف 

املجتمع. 

 )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(   االعتدال  .8

يعبر عن حالة االستقامة والتوسط بني حالني، حيث ان الفرد ال يكون مع بشدة وال ضد بشدة، لتحقيق الوسطية يف 
جميع األمور. 
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مصطلحات في التعايش الحضاريثالًثا:

)Terrorism(  9     اإلرهاب  

ممارسة العنف الشديد بهدف الوصول الى حالة من اخلوف عن طريق التهديد املستمر املوجه ضد تيار سياسي معني او 
دولة بأكملها، والذي يتم خلقه عن طريق جماعة منظمة من مختلف االعمار بغرض حتقيق اهداف انتقامية سياسية 

او دينية. 

)Extremism( 10     التطرُّف 

اعمال وأفكار غير مفهومة وغير مبررة، نتيجة عن ايدولوجيات سياسية ودينية مختلفة عن توجه املجتمع، تنتج عنها 
حاالت تخريب وعنف للتويج ملعتقدات مضطربة. 

)Moderation( 11       الوسطية

املرحلة الوسط التي ال يكون فيها إفراط أو تفريط، وهي منهج االعتدال يف األفكار واملعتقدات واملعاملة والسلوك وكافة 
نواحي احلياة بالنسبة لإلنسان. والوسطية يف إطارها العام ترحب بفكرة االختالف ومتنح احلرية لألفراد وتنبذ التشدد 

والتزمت وأشكال التطرف كلها. 

)Orientalism( 12      االستشراق

يعد االستشراق مجااًل علمًيا يهتم بدراسة احلضارة اإلنسانية يف اجلزء الشرقي من الكرة األرضية، وكل ما يتعلق باإلنسان 
الشرقي من ثقافة وتراث ولغات، وآداب، وعادات، وتقاليد. وهو مجال ابتدعه الغربيون من اجل اكتشاف املجتمعات الشرقية 
وإزالة الغموض حول اإلنسان الشرقي من خالل الدراسات امليدانية املباشرة ونقل جميع تدويناتهم ومعارفهم املكتسبة 

إلى الغرب. 
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 )Social cohesion( 13       التماسك االجتماعي

حالة الترابط التي يعيشها أفراد املجتمع بكامل أطيافه من خالل توحدهم حول منظومة القيم والسلوك واألهداف 
العامة ملجتمعهم، واستعداد كل فرد من أفراد هذا املجتمع على مؤازرة اآلخر وتقدمي املساعدة له من باب شعور جمعي 

لدى أفراد ذلك املجتمع بالوالء والتالحم فيما بينهم. 

)Acculturate( 14       التثاقف

أطلق األنثروبولوجيني مصطلح التثاقف على العملية التفاعلية التي يتم من خاللها االتصال املباشر والغير املباشر بني 
املجتمعات ذات الثقافات املختلفة واملتنوعة.  وينتج عن هذا التثاقف عادًة تأثر الفئة ذات الثقافة األقل حضوًرا بالثقافة 

املتفوقة )املسيطرة( يف املجتمع. 

 )Diaspora( 15       الشتات

يستخدم مصطلح الشتات يف املجاالت االجتماعية للتعبير عن حالة االنفصال ما بني املجتمعات وأوطانها ألسباب 
سياسية أو أمنية أو غيرها من األسباب التي أزاحت تلك املجتمعات وشتت أفرادها عن وطنهم األصلي. ويتميز مفهوم 
الشتات عن الهجرة بكونه يعبر عن هجرة جماعية ملجموعة أفــراد يحملون نفس الثقافة عكس مفهوم الهجرة الذي 
يشتمل يف تعبيره على انتقال فرد واحد أو عدة أفراد، من خلفيات ثقافية مختلفة، من وطنهم إلى وطن آخر. واشتهر 

هذا املصطلح يف الدراسات املتعلقة بالشتات اليهودي واألرمني، والفلسطيني يف وقتنا املعاصر. 
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مصطلحات في التعايش الحضاريثالًثا:

 )Cultural Hegemony( 16      الهيمنة الثقافية

ظهر مصطلح الهيمنة الثقافية ألول مرة يف كتابات املفكر اإليطالي أنطونيو غرامشي الــذي استخدم هذا املصطلح 
ليصف أحد أنواع الهيمنة التي حتاول السلطة فرضها على األفراد لتحقيق غاياتها السياسية. وقد يتجاوز هذا املصطلح 
اإلطار العام للدولة من خالل فرض القوى العظمى هيمنتها الثقافية على حكومات وشعوب الدول النامية والفقيرة 

لترسيخ مبادئ التبعية وحتقيق غايات تلك الدول العظمى من عالقاتها مبجموعات الدول األقل.   

)Ethnocentrism( 17       المركزية العرقية - التعصب العرقي

ورد مصطلح )Ethnocentrism( بعدة ترجمات عربية كاملركزية العرقية والتمحور العرقي والتعصب العرقي وكذلك 
اإلستعراق. ويقصد به الشعور السائد ألفراد عرقية معينة بأفضليتهم على الشعوب والعرقيات األخرى مما ينتج عنه أن 
تعامل أبناء هذه العرقية مع اآلخر مبني على هذه النظرة الضيقة، وبالتالي فإن عملية تقييم اآلخرين واحلكم عليهم 

تتم بناًء على املعايير اخلاصة بهذه العرقية. 

)Cultural Competence( 18       الكفاءة الثقافية

ُيستخدم مصطلح الكفاءة الثقافية لوصف مجموعة السلوكيات واملواقف والسياسات التي يتم تبنيها من قبل املدرسة، أو 
املنظمة، أو الدولة، أو غيرها من اجلهات من أجل رفع كفاءة تعامل األفراد يف البيئة املتنوعة ثقافًيا، من أجل أن يكون هناك 

احترام وتقدير لالختالفات بني األفراد والقدرة على التعامل بفاعلية أكبر وكفاءة أعلى مع املختلفني ثقافًيا.  
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مصطلحات في التعايش الحضاريثالًثا:

 )Marginalization / Exclusion( 19       التهميش

عمليات اإلقصاء التي حتدث ملجموعات معينة من املجتمع ومحاولة عزلهم عن اإلطار االجتماعي العام من خالل عدم 
إعطائهم كامل الصالحية لالستفادة من املوارد السياسية أو االقتصادية أو غيرها من موارد كبقية أفراد املجتمع.  

)Inclusion( 20       اإلدماج االجتماعي

العمليات التي تقوم بها احلكومة من أجل ضم وتضمني جميع فئات املجتمع حتت مضلة واحدة، وذلك من خالل سن 
السياسات التي تناهض أي عمليات متييز أو اقصاء قد متارس جتاه فئات معينة بشكل ينايف مضامني حقوق اإلنسان 

التي سنتها القوانني الدولية. 

 )Immigrants( 21       المهاجرين

هؤالء الذين ارحتلوا من بلدانهم إلى بلدان أخرى هرًبا من الفقر، أو احلروب، أو األوبئة، أو انتهاكات حقوق اإلنسان التي 
متارس ضدهم أو غيرها من القضايا الدافعة إلى الهجرة. 
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