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 شرطة عن طريق الرقابة  ال
Watch Style Policing   

Polizeiliche Überwachung , f 

أسلوب ش�رطة أق�ل التزام�اً بمهن�ة الش�رطة، 
ويرك��ز عل��ى إيج��اد الحل��ول للمش��اكل بش��كل غي��ر 

وذلك يقود إلى حرية  تصرف كبي�رة ب�ين .  رسمي
المجتمع��ات .  أف��راد الش��رطة وتس��جيل ح��االت أق��ل

األس��لوب م��ن الش��رطة ل��ديها  اه��ذ الت��ي يوج��د فيه��ا
 .معدالت جريمة رسمية أدني

 
                                  Weber, Maxماكس فيبر

ول��د م��اكس فيب��ر ف��ي مدين��ة إيرف��ورت ف��ي 
م في أس�رة م�ن الطبق�ة ۱۸٦٤أبريل  ۲۱ألمانيا في 
هم��ة ف��ي توجه��ات مك��ان لالختالف��ات ال.  الوس��طى

هات�ه الفكري�ة والديه أثر عظيم عليه، من حي�ث توج
ك��ان وال��ده موظف��اً تقل��د منص��باً . وتط��وره النفس��ي

كم����ا ك����ان ج����زءاً م����ن المؤسس����ة . هم����اً مسياس����ياً 
السياس��ية، ل��ذلك فق��د تجن��ب أي نش��اط أو مثالي��ات 
تتطل���ب تض���حيات شخص���ية أو ته���دد موقع���ه ف���ي 

يختلف والده اختالفاً كامالً عن والدت�ه الت�ي . النظام
ق���د ك���ان له���ذه ل. كان���ت مس���يحية كالفيني���ة مخلص���ة

 .االختالفات أثر واضح على ماكس فيبر
عند سن الثامنة عشر انتقل م�اكس فيب�ر م�ن 

هاي�دلبرج، ويب�دأ  موطنه ليدرس الجامعة في مدين�ة
بعد  .دراسة القانون، وقد أظهر نضجاً فكرياً مبكراً 

ثالثة فص�ول دراس�ية ت�رك فيب�ر هاي�دلبرج ليلتح�ق 
د إل���ى م ع���ا۱۸۸٤ف���ي ع���ام  . بالخدم���ة العس���كرية

برلين موطن أسرته ليلتحق بجامعتها، وبق�ى هن�اك 
حوالي ثماني س�نوات أنه�ي فيه�ا دراس�ته، وحص�ل 

عل��ى درج��ة ال��دكتوراه، وأص��بح محامي��اً، كم��ا ب��دأ 
 . العمل بالتدريس في جامعة برلين

م��ع م��رور ال��زمن تح��ول اهتمام��ه إل��ى م��ا 
ش����غله طيل����ة حيات����ه، االقتص����اد، الت����اريخ وعل����م 

نواته الثماني��ة ف��ي ب��رلين توج��ه خ��الل س�� .االجتم��اع
فيب�ر نح��و البح��ث بكليات�ه، وق��د مكن��ه ذل�ك م��ن تقل��د 
موق��ع أس��تاذ االقتص��اد ف��ي جامع��ة هاي��دلبرج ف��ي 

م عن����دما ب����دأ فيب����ر يزده����ر ۱۸۹۷، وف����ي ۱۸۹٦
د خ�الف بينهم�ا، مم�ا أث�ر ع�كأكاديمي توفي وال�ده ب

عليه صحياً، ولم يعد إلى الحياة األكاديمي�ة النش�طة 
 . م۱۹۰٤إال في 

نش��ر واح��داً م��ن  ۱۹۰٥ -۱۹۰٤ف��ي ع��امي 
األخ����الق البروتس����تانتية وروح (أفض����ل أعمال����ه 

، بع���د ذل���ك نش���ر فيب���ر دراس���اته ع���ن )الرأس���مالية
ر ع���المي ت���اريخي واألدي���ان ف���ي الع���الم م���ن منظ���

 ). الصين، الهند واليهودية القديمة(
م ك���ان ۱۹۲۰يوني���و  ۱٤عن���دما م���ات ف���ي 

، )والمجتم�ع قتص�اداال(عاكفاً على إنجاز أهم كتب�ه 
وبالرغم من أن هذا الكتاب نشر وترجم إلى العدي�د 

 . من اللغات إال أنه غير مكتمل
باإلضافة إلى كتابة العدي�د م�ن األعم�ال ف�ي 
تل��ك الفت��رة، فق��د ق��ام فيب��ر  بالعدي��د م��ن األنش��طة 

ي تك���وين رابط���ة علم���اء ف���األخ���رى، فق���د س���اهم 
م، وأص���بح منزل���ه ۱۹۱۰االجتم���اع األلم���ان ف���ي 

نتدى لقطاع واس�ع م�ن المفك�رين بم�ا ف�يهم علم�اء م
ج��ورج زيمي��ل، روب��رت ميش��لس، : اجتم��اع مث��ل

الفيلس��وف والناق��د األدب��ي  إل��ىأخي��ه ألف��رد، إض��افة 
جورج لوكاش، كما كان فيب�ر نش�طاً سياس�ياً، وق�ام 

 . بكتابة عدد من المقاالت عن قضايا عصره
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                   Welfare State     يةرفاهالدولة 

Sozialstaat, m 

 س������تخدم بش������كل واس������ع ف������يامص������طلح 
األربعينيات م�ن الق�رن الماض�ي لي�دل عل�ى ب�رامج 
حكومي���ة تم���د الم���واطنين بح���د أدن���ى م���ن ال���دخل، 

معاش�����ات، الت�����أمين الص�����حي، ع�����الوة بطال�����ة، ال
وإمكاني����ة الحص����ول عل����ى ع����دد م����ن الخ����دمات 

 . االجتماعية
م���ن  اً ويمث���ل تط���ور دول���ة الرفاهي���ة تخفيف���

رالية التقليدية التي له�ا مفه�وم مح�دود ج�داً ع�ن الليب
م�ع ع�ودة الليبرالي�ة  لذلك فليس غريباً .  دور الدولة

تع����رف أيض����اً بم����ذهب المح����افظين (الكالس����يكية 
 .أن تهاجم دولة الرفاهية) الجدد

  
                    White Collar       ياقة البيضاءال

Büroangestellte, m/f 

. مالب��س العم��ال وانل��مص��طلح مش��تق م��ن أ
استخدم للتباين مع عم�ال الياق�ة الزرق�اء واإلمس�اك  

.  بالتمايز بين العمالة اليدوي�ة والعمال�ة غي�ر اليدوي�ة
الخ��دمات واض��محالل العم��ل اقتصــاد    م��ع توس��ع

 . اليدوي أصبح المصطلح أقل فائدة
 

  White Collar Crime      ياقة البيضاءالجرائم 

Wirtschaftskriminilität, f 

استخدم في األصل بواسطة إدوي�ن س�ذرالند 
ليدل على كل النشاطات غي�ر الش�رعية  ۱۹٤٥في 

في الش�ركات وقط�اع األعم�ال، والت�ي ترتك�ب م�ن 
 . أجل تحقيق أهداف تلك الشركات والمؤسسات

تل���ك األفع���ال ال تخض���ع للق���انون الجن���ائي، 
وإنم��ا لق��وانين أخ��رى، وتش��مل أفع��ال مث��ل الدعاي��ة 

تجاوزات الثقة، التل�وث البيئ�ي، أو إغ�راق  الكاذبة،
 . األسواق ببضائع بأقل من سعرها

يص���ف علم���اء اإلج���رام ه���ذه الج���رائم اآلن 
ب���الجرائم المش���تركة أو التنظيمي���ة، بينم���ا يس���تخدم 
مص����طلح ج����رائم الياق����ة البيض����اء لألفع����ال غي����ر 
الشرعية التي يرتكبها أناس في مواقع ثقة من أج�ل 

ل ذل��ك إج��راءات اتص��االت مث��ا. المص��الح الذاتي��ة
 . هاتفية مكلفة على حساب صاحب العمل

  
     Women Movement         حركة النسائيةال

Frauenbewegung, f 

مصطلح ع�ريض لمجموع�ة م�ن المنظم�ات 
االجتماعي��ة والسياس��ية، والنش��اطات مث��ل البح��ث، 

ترقي���ة مكان���ة الم���رأة ف���ي  الكتاب���ة والنق���د به���دف
يش الثق��افي ل��رؤى الم��رأة المجتم��ع وتج��اوز التهم��

 . وتجاربها في المجتمع
 

 نظرية النظام العالمي
World Systems Theory                      

Theorie der Weltsysteme 

.  نظرية ُطورت بواسطة إيمانوي�ل فالرش�تين
وتعني أن الرأس�مالية ليس�ت نظام�اً اقتص�ادياً داخ�ل 

ل��ك ح��دود وطني��ة يعك��س التف��اوت الطبق��ي داخ��ل ت
وإنم����ا يج����ب النظ����ر إل����ى الرأس����مالية .  الح����دود

كعالقات بين األمم، وهذه العالقات قائمة على عدم 
 . المساواة 

األمم التي ط�ورت االقتص�اديات الرأس�مالية 
أوالً هيمن����ت عل����ى األم����م األخ����رى م����ن خ����الل 
االستعمار، أو ببساطة عن طريق ربط اقتص�اديات 

وتض��ع  ن��ةالمهيمتل��ك األم��م بطريق��ة تح��ابي األم��م 
.  ألم�م المهيمن�ةلاألمم األخرى في حالة من التبعي�ة 

حال�����ة التبعي�����ة ه�����ذه تعم�����ل عل�����ى إعاق�����ة نم�����و 
 . االقتصاديات األخرى
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