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�� ا�����	 ا����ء��
	  أن����� ��� ,  �
و�ـ# �ـ"ض !�
�ـ�      , �ا)' "&���ـ ��%� �" �ـ#   �"ا!� � �رة ى���� �� ا������� ������

 	�� ��
آ=�ـ"ا   ا������� ا����
�> ;8%�:   , �/	 ا��ا!9  , ا�����48و'�
� آ��� �67%��   , ا�������45	 ه12  أنوآ�/
� .�و���   , ا-,"&#و�+

وآ��ـ���   ا� ��ـ��  �ـ	  ;�
C ��7 ا�A&ABة �ا)' "&���وه� ه	   , �	 ا��"��# ا�=�'# �@" وا�9��% �@" ?�
� آ��� ;/��< �"&�4��� ا��+

�+ـ�م   ا�'ـH��  Iـ   أ!ـ"ت ��ـA'�    , �/��� ا�%	 �G"ت �ـ	 ا��@ـ"&���ت 'ـ# ا��ـ"ن ا�
�Eـ	      �ا)' "&���وه	 �	 �Dه"ه�  ا�@"!��و;�
�ر 
� �# '��هA ���4/ �آ�
 ىو�O�; #P; I ��  , ا�
��MN ةدار)ا>�%Aاب B%� 	%ات ا�"
�%�
    .. �"��ي ة��Q: ا�


ــــ	�	�	�	�ــــ�ل���ل���ل���ل��ــــ��������ــــ����


�ــــ����ــــא�א�א�א�����ـ�ـ�ـ�ـ�����ــــ��������ــــــــ������������ــــــــ������������ــــــــ������������ــــــــ����ــــ�ذ�א��ذ�א��ذ�א��ذ�א�ــــــــ����ــــא�א�א�א��������������ن�ن�ن�نــــــــ��������ــــ���  ��د��د��د��دــــــــــــ


)��&�����ود���������'

و��ن
...  
.���� ��ن  %
�#����ا '� ا�'"&��P# إن  , وان ;�C '���� "ى,ا�=����ت ا� ?;��4" �� أنAE ا>�����Bن �����V AE C ;��ول  ���� إ���

�%�P"ا و�Dد ��Dد ��
�&< .��ا��ت 'ـ# ا>��ـ"اض ود�ـ9    إ�	 أ  , &�آ��ن و&� ��ن ���V< ا'"&A�%&>�Pث ا���س ا>�C� >&X��B ��ن &/P" ا���س و
 ا��� �	 هـ12 ا�
".�ـ< ا'ـ�م ���
ـ<    .. . ان ا�%C,A ا�=���	 ,�4" >�< &�]	 ��	 ا�%�Aد&< '# �� IV	 AH'ر V"اء ا� @"&<.. !. ����Vت ��
�ت

D #

�&< �5%�� و���V%�� و;����A�� و,Q�Hـ�%��   , وا.Aا ا�\ �� �< ;�%9�4 ان ;/"ض ���P� O"ا�;%]. C���
ان .
�&ـ<   ... '
� &/"ض ����� ���
]Pا�� 	�� C� #&",<دم '9 ا�H; وثA. 	��;< >���=ـ�دم      , ا�H%ا� Mا�=����ت ا>,"ي هـ� ا�ـ2ي &�8ـ 	1 ��A.وا >���V و�< �"ض��
، إن  �

_
   .ا��ا.A ����]	 ��? ه2ا ا�="اء ا�="اء �	 ا� @"&� �Dء �� \ ا�%�Aد&� أ'� ا��

��دددد������ــ�� ــ��!ـ ـ	س��ــ�ـ� ــ��!ـ ـ	س��ــ�ـ� ــ��!ـ ـ	س��ــ�ـ�   א+�ــ
ــ*�א�ـ�ــ�م�א��ــ�!ــ)��'�ـــ&�א%ـ�ـ$ـــ#"א+�ــ
ــ*�א�ـ�ــ�م�א��ــ�!ــ)��'�ـــ&�א%ـ�ـ$ـــ#"א+�ــ
ــ*�א�ـ�ــ�م�א��ــ�!ــ)��'�ـــ&�א%ـ�ـ$ـــ#"א+�ــ
ــ*�א�ـ�ــ�م�א��ــ�!ــ)��'�ـــ&�א%ـ�ـ$ـــ#"������������!ـ ـ	س��ــ�ـ�

ر6ـI    , وا��ـ"ب '"6
ـ�ن    , ���
�ـ��< '��ـ�'< �ـ�/�     , ��[ >.A �	 ا����I ا��8ـ�ر �ـ�# ا�ـA,�ل او �ـAم ا�ـA,�ل �ـ	 �ـ��I ا����
ـ<        
I�;����! ,   7!�ت� 	ل ��,Aا� 	��Iو�����< '9 ا���� >����Vو >�

# ا>�Nر ا����
	   , ا!%�Hد&< وا�7'�< و��E <ا I%; #� وه12 ا��7!�ت

A`��د&<  , ا��H%!<< وا�����ا� >
� ,��را '4"و.� �� �ـa   , وه� �+�م ا������� >���
اي ا��ـ C    : �ـC ان ا��8ـ�ر ا�
4ـ"وح �� �ـa هـ�       , ا�
  و;P� �I اآ " !Aر '
P# '# ا�"�e؟  , I ا����
< �I� �B; >�&"4 اآ " !Aر '
P# '# ا�8��ر1'�ا�D< ���  , '%�.< ا'�م ا��"ب

��� #P
& :�P� ,  ـ�     , ��# ا��"ب�ـ# �"�' <�. C[ا� #�� C؟ ه	
ان ��اI��� >D ا����
< �"ادي؟ هC ��# ا�]C .�> '# ا�Aول ا��+
#
E A.�' د�H%!ء ا��� 	ا� 	��; 	ا�% ����
ان ��ـ� ان  . '# اDـX�; C&ـX ود�ـI '�!/�ـ� ا�%����ـ	       , دو�<  25 اورو�� '�.I[; 1A و�"&�4��� وا�

>�E�

��<  , ��%"ف ����� �	 ���ات ا>��Aار ا�%	 �@��ه� �	 ا��"ون ا�Bا>�%��د �# روح ا� ��
و;"��i روح   , ;"�8� �I�! ��&A �� �< اه

# ��A وا.A او 'A&�< وا.1A او .%	 '���< وا.1Aوا��Aام روح ا�/"&M .  , ا>��Xال ��# ا� �Aان ا��"��<E 	% ,      7تPـ@
و;�O هـ	 اهـI ا�

>

"ا�D< ا�2ات واآ%@�ف ا��� ��ت ا�%	 ;��!�� �# '�ا�D<   , ا�%	 ��اC �� ���D ان � Aا �%�Aاد �� ��ت ا����� �
����� ان ��: '�!/� .��
>
ان ��	 ا��ـ"ب �ـ	 '�ا�Dـ< ;�ـA&�ت     .. . '�ا1A��' "�6 >�A ' >!7, >�D  , < �6" '�/��<'�ا�D< ����  , '�ا�D< ا&���B< �6" ا��Xا��<  , ا����

#��&"N A.ك ا��� 	ا ����
B& ا   : ا��"ن ا���دي وا��@"&# ان��'�P%�� � ��D >�;ا�2ا I�%��D"��5"1 وHا� I����H'و I�;��7, ا'� ان &���ا
C'�� 	�"� ر�Nا 	� ,  ��D I��/�ا I#وا'� ان &%���ا ه���ن ���� '��� ��� C �%�
ا���   ,  � ��8%�روا ��4< '� ��	 ه�'k ,�رI��� >N ا�


��� ان �8%�ر ��P' 7ن �����د او ا>�Xواء �	 ا��]�&� ا�
�H"&<  , !]�< .��1 او '�تD ����� و .  

�����دددد���
ــــ....ــــــــ#א%#א%#א%#א%ــــ----ــــ,,,,��������
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في هذا اإلطار يتنزل هذا العدد من المجلة اإللكترونية للشبكة الذي  

الشخصية العربيـة وتحـديات إعصـار    "جاء محور ملفه الرئيسي حول 
في محاولة للمساهمة في تحليل تجليات العولمـة مـن الوجهـة    " العولمة

السيكولوجية ومايمكن أن تقدمه الشخصية العربية  انطالقا من خصائصها 
ميزاتها البيئية والثقافية لتكون إحدى روافد إثراء و تنـوع العولمـة   و م

وسعيا لتعزيز هذا االتجاه نعرض في هذا الملـف  دراسـات   . اإلنسانية 
نفسية ألبرز وجوه اإلختصاص في الوطن العربي حيث أمدنا من مصـر  

العولمة، األحداث الجاريـة والطـب   " بقراءة تحليلية عن  يحيى الرخاوي
أكد فيها أن  العولمة السلطوية هي ما تسعى لترويجها السلطات " النفسي

األقوى حتى تكاد تصبح نوعا من الشمولية العالمية في حين أن العولمـة  
اإلنسانية هي ما يشير إليه التنوع  الوالفي الضام والذي يأمل في تحقيقه 

غـة  سائر الناس من خالل تدعيم وتسهيل وتنمية تنوع أنماط التفكيـر، الل 
الخاصة، اإليديولوجيات مفتوحة النهاية، تنوع طرق تكـوين المفـاهيم ،   
وذلك في إطار توجه استيعاب االختالف للتكامل وليس لسيطرة األقوى من 

 خالل العمل على تنمية نظم 

إن المدخل الموفق لطرح أي موضوع للحوار يعد أساسيا كمنطلق  
. ميم الواقـع العلمـي  إيجابي يؤدي حتما إلى رؤية موضوعية تالمس ص

ولعل العولمة من المواضيع الرئيسية التي باتت تشغل مثقفي هذا العصر، 
ولم يكن المثقف العربي بمنأى عن هذا االهتمام، حيث ركز العديد مـنهم  
على ضرورة التصدي للعولمة لما تحمله في طيلتها من تعملق الشـركات  

ومن سـيطرة نظـم    العابرة للقارات على حساب إفقار مجتمعات أخرى،
إن العولمة كواقع ليس لنا . ثقافية معينة  على حساب تهميش ثقافة أخرى

ليس لنا إال أن نكون داخله كمجموعـة  . إال أن نكون داخله أو ال نكون 
إن بقاءنـا خـارج العولمـة    . بشرية تنتمي إلى تراث محدد وثقافة معينة

نكـون فـاعلين   ن يضاهي بقاءنا خارج إطار العصر والزمن، إن قدرنا أ
 التوجه اإلنساني فيها لما تحمله العولمة وأن نعززمؤثرين،أن نكون داخل 

إن اإلشكالية بالنسـبة  . على حساب التوجه السلطوي السائدمن إيجابيات 
ألخصائيي السيكولوجيا في العالم العربي هي كيف يمكن لهم أن يساهموا 

مكانـة العولمـة   في خفض سطوة العولمة السلطوية على حساب تعزيز 
  .اإلنسانية
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التصرف و سلبا بالفشل و اإلضطراب النفسي و العدوان و مظـاهر  
نمـوذج  " ذا المفهوم من خالل نموذجين السلوك الالسوي ، مستعرضا ه

ـ " السيمات و المهارات ذج  نمو"ر سالوفي و لبيت"  قدرةال دانييـل  لـــ
األسـس   "عـن   يحيى الرخاوي لمقالة من مصر كما نعرض . جولمان

تصدى فيهـا  "  قراءة في الفطرة البشرية... ن و اإليمانللديالبيولوجية 
بالتحليل لظاهرة التدين و اإليمان  من خالل اإلجابة عن جملة من األسئلة 

هل هناك فروق جوهرية بين األديان ؟ هل ثم فرق بين الـدين و   :أهمها
ماهي عالقة السـلطة   اإليمان ؟ ، ما عالقة ما يسمى الروحانية بالدين؟ ،

ة بالدين و اإليمان؟ ، هل ثمة عالقة بين الدين و الغرائز ؟ ، مؤكدا الديني
هي ال شعورية جزئيـا  " وجدانية  –فكر  -كيانية" أن الدين كمنظومة    

عن كثير من التساؤالت  الغامضة و تبدو ) إجماال عادة (و تجيب " فقط "
و هي تفي بـبعض احتياجـات   " طقوس ، عبادات " تجلياتها في السلوك 

ال سيما بعد ( لتعد الطيبين منهم بجزاء طيب مستقبال ) أتباعه ( صاحبها 
و ينتمي إليها جماعة من البشر ، ليختم مقالته بتساؤالت أخرى ) الموت 

و من عمان ، جامعـة السـلطان   . تكون اإلجابة عنها موضوع بحث قادم
ببحث مشترك عن  علي مهدي كاظمو  خليل إبراهيم رسولقابوس شاركنا 

خلصـوا  "  الحلقة األضعف في العملية اإلرشادية :اإلختبارات النفسية "
فيها إلى الدور المتدني لإلختبارات النفسية في العملية اإلرشادية بسـبب  
عدم تأهيل المرشدين داعين إلى إعادة تأهيلهم مـن خـالل فـتح دورات    
تدريبية مكثفة على استعمال اإلختبارات النفسـية و أن يقتصـر انتـداب    
المرشدين على خريجي علم النفس و اإلرشاد النفسي وأن يـتم اسـتخدام   

ج مـع  المعلوماتية في جمع البيانات و إجراء اإلختبارات و تحليل النتـائ 
نشيد بالدعوة و أخيرا  .اإلستعانة بما توفره شبكة األنترنت في هذا الميدان

 عربيطرمراكز قومية للقياس و التقويم في كل قالستحداث  التي وجهوها
. مهتمة بتقنين و تطوير اإلختبارات النفسية بما يجعلها ميسرة و متاحـة  

اكتئاب  " قراءة معمقة  حول  خليل محمد فاضل خليلومن مصر يقدم لنا 
عرض فيهـا لـبعض مالمـح    "  المظهر السيكولوجي... المثقف العربي

، غير المجتهـد  ذلك الحافظ صم الببغاء شخصية المثقف مؤكدا أنه ليس 
المشروخة، إنه التلقائي ، المسـؤول ، المجـدد، الواضـح ،    اإلسطوانة 

صاحب الرسالة ، الدؤوب، البسيط، المكون لثقافة مجتمعه و المعبر عنها 
و المطور لها  وأن هذا المثقف المسؤول ، المجتهد ، الحساس، المبدع قد 

نسـانيا  يكتئب وعندها يكون اكتئابه عرضا قاسيا لواقع قاس، يكون فعال إ
راقيا يدل على حساسية صاحبه ودفئه وضيقه وانزعاجـه مـن التلـوث    
النفسي األخالقي، فينطوي وينعزل ويدخل إلى سجن نفسه محتضنا قيمـه  
ورؤاه كأنه يتفادى غول الواقع الدامي و يحمي نفسه من غائلة االنهيـار  

يهم السادة أما المثقف اآلخر، الموظف، المنافق، الذي ال يهتم إال بما . التام
وأولي األمر، فهو مجرد شبه مثقف عديم الرؤية، يستمد قيمه من خـالل  

اكتئـاب  "وضع اإلطار للصورة، وقد يصيبه ما اصـطلح عليـه بـــ    
أي اكتئاب الكذب والتحايل األصم المجدب الفارغ المحتوى فهو " الموظف

ط في مأساة إلدراكه أنه بال معنى، خادم بمحض إرادته يهوى ويسكن بال

العلم و التفكير العلمي و " حولذا الباب بمقاالت موجزة و نختم ه.السلطان

بوش اإلبن و الفشـل  "، "اإلضطراب الجنسي في البيئة العربية"،"باإلرها
، "سيكولوجية التحول الديني و السياسي"، "ال أنا بدون اآلخر" ،"الشخصي

صـية  الحـزن المرضـي فـي الشخ   "،"سيكولوجية الكتابة على الجدران"
  ،  "التوافق النفستماعي لدى أبناء المحررين"، "العراقية

سياسية متنوعة متغيرة  والسعي إلى حرية حقيقية مع اإلقرار بالفروق 
ببحث ميداني على  بشير معمريةكما شاركنا من الجزائر . الفردية والثقافية

اإلتجاه نحـو العولمـة وفقـا    "عينة من أساتذة وطالب جامعة باتنة عن 
، خلص فيه إلـى وجـود   "مستويات التدين باإلسالم والشعور باإلنتمـاء ل

فروق في اإلتجاه نحو العولمة بين المرتفعين والمنخفضين فـي التـدين   
باإلسالم لصالح المنخفضين، من ذلك أن المرتفعين في التدين يرفضـون  
العولمة كنظام اقتصادي وثقافي تطرحه أمريكا والغرب على كل شـعوب  

كما بين عدم وجود فروق في اإلتجاه نحو العولمة بين المـرتفعين  . العالم
محمد وفي صلب اإلختصاص يأتي بحث . والمنخفضين في االنتماء للوطن

ليؤكد أن المبادئ " أمراض نفسية تتحدى العولمة) " لبنان( أحمد النابلسي
األخالقية العامة  لإلختصاص والمتحكمة في ممارسته يـدفعان بالطـب   

إلى مواقف معارضة حادة للعولمة السلطوية بشكلها الحالي مـن  النفسي 
خالل تأكيده على أن التنوع مصدر غنى لإلنسانية والبشرية جمعاء وأنـه  
لن يساهم في القضاء عليه مشيرا إلى وجود قائمة طويلة من االضطرابات 
واألمراض النفسية التي يقتصر انتشارها على ثقافات بعينها وال نجد لهـا  

تناذر : ا في الثقافات األخرى ويضرب بعض األمثلة لهذه االضطراباتأثر
كما يشاركنا مرة ... أموك، تناذر كورو، تناذر التا، تناذر الزوجة األولى

بين فيهـا أن  "  العولمة ونوعية الحياة" بمقالة عن  يحيى الرخاويأخرى 
أن  خطورة العولمة ليس في أدواتها وال في منهجها، وإنما مـن احتمـال  

تتمادى القوى المسيطرة  في استعمالها لتحقيق مكاسب جزئية لفئة أو فئات 
خاصة على حساب تشويه إنسانية اإلنسان الذي تمثله األغلبية الساحقة من 
التابعين أو الذاهلين أو الجوعى فتكون فتنة ال تصـيب الـذين عولمونـا    

ن نجـدد  خاصة، مؤكدا أن واجبنا ونحن نعيش أزمة التحدي المعاصـر أ 
إيماننا بإستلهامات ابداعية وليس أن نجمد يقيننا بتفسيرات انتهى عمرهـا  

النداء المجهـول   ............اإلبداع إدارة" وقبل الختام نعرض لــ. االفتراضي
يعرض ) السعودية/مصر(  عبد الستار إبراهيملـــ "  فى عصر العولمة

تج عنه طرق فيه ألهمية اإلبداع كنشاط معرفي وسلوكي متعدد الجوانب ين
جديدة ومبتكرة وغير مسبوقة من قبل في رؤية المشكالت وحلها على نحو 
جديد وغير مألوف ولما له من أهمية فعالة في اإلسراع في تقدم الشعوب 
أو تخلفها متصديا لبعض المفاهيم الخاطئة، أهمها أن المبدعين يتسـمون  

امض يتملك بدرجات عالية من اإلضطراب والجنو ن وأن اإلبداع أمر غ
الشخص في لحظات معينة وال يمكن قياسه وتقديره وأنه ال يختلف عـن  
الذكاء وأن المبدع يجب أن يكون مرتفع الذكاء مؤكدا على ضـرورة أن  
يقوم األشخاص الذين يمتلكون قدرات أكبر من التفكير اإلبداعي بتـدريب  

أصـبحت   العاملين على اإلبداع واإلبتكار لمواجهة تحديات العولمة التي
ونختم هذا الملف بقراءات موجزة في . حقيقة من حقائق عالمنا المعاصر

(  محمد أحمد النابلسي، ) العراق(  قاسم حسين صالحمن الموضوع لكل 
(   الحارث عبد الحميـد حسـن  ، )مصر( خليل فاضل محمد خليل، )لبنان

،  "موضـوع للحـوار أم لعنـف قـادم     العولمة" :بمقاالت عن ) العراق
سـيكولوجية الشخصـية   "،  "العربـي  اإلنسانصورة  تشويه اوالتمح"

  ."االتكالية في الشخصية العربية"، "العربية

بشير ببحث مميز  لـــ "أبحاث أصيلة"نفتتح الباب الثاني من المجلة 
" حـول ) لعله األول من نوعه في البالد العربيـة  ( من الجزائر  معمرية

القـرن  شافات علم النفس في أواخـر  ذي يعد من إكتال"  ذكاء الوجدانيال
ذكاء ال ، يبين فيه  أهمية بداية القرني ذكاء المعرفالعشرين بعد إكتشاف ال

 و الـذي المهنيـة  حياته  في و في نجاح الفرد الوجداني في الحياة النفسية
  بعوامل يرتبط إيجابيا
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