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 احلضـارة و الثقافـةالعوملـة، 
  الشمولية، العاملية، العوملة :  ال بد من حتديدهامصطلحات أربعة

 )عرب القارات (األوطان عرب
 احلضارة و الثقافة:  مزيد من احلاجة ملعرفة أكثر عن إىل باإلضافة

 التطبيق أو  العامل يف االتوحد أن  =تعومل أن )2 من 1(
 .أكثر من دولة أو إىل كل الدول مبا ميتد إىل تتعلق: العاملية

 العاملمستوى الدولة أو على مستوى  سواء على) الدكتاتورية( إىل ضبط مركزي مطلق تشري: الشمولية  =تعومل أن )2 من 2(
  يتخطى أو يتجاوز الدولما: الدول عرب
  يتخطى أو يتجاوز القاراتما: القارات عرب

   
 المحرفة .أ 
 المغرضة .ب 
 السطحية .ج 
 المغتربة .د 
 لمفرغةا .ه 

علـى  ( أن تعمم احتماالت إفساد قوانين التطـور الطبيعيـة    )7(
 :بما يلي كأمثلة) المستوى العالمي

 التدخل الدوائي القامع .أ 
 الترجيح الذهني االستعادة على الوجداني .ب 
 تلوث البيئة .ج 

 االفتراضات و اإلشكاالت األساسية
  لغة واحدة)1(

 في مقابل
 ) مشتركة-غائية(فكرة مركزية 

  الشفاهية أوالفي مقابلكتابية والحاسوبية  ال)2(
  اللغة الرمزية المستبعدة)3(

 :في مقابل
وجها (التواصل المتعدد القنوات 

 )لوجه
  الدين اختيار شخصي ثانوي إضافي)4(

 في مقابل
إلى = اإليمان الضام الساعي إلى فكرة غائية مركزية        

 . كمحور للوجود(!)وجه اهللا 
 .ص المقدس التفسير الجامد للن)5(

 في مقابل
  المتجدداالستلهام

 نواع العولمةأ
 من المفيد أن نميز نوعين من العولمة 

 العولمة السلطوية: األولى
 وهى ما تسعى لترويجها السلطات األقوى، حتى تكاد تصبح(

  العولمـة و األحـداث الجاريـة–الجـزء األول  
 الحاجة إلى العولمة

اهما وتعاونا وتكـامال هـي أمـل        تف"النظرة الشاملة للبشر معا     
اإلنسان عبر التاريخ، وفى كل العالم، وقد بدا أنه يمكن تحقيـق            

 بالتواصل والحوار: األمل بعد اإلنجازات األحدث التي سمحت
 

 )أمثلة(ذوات تحقيق األمل تتمثل في 
 اإلعالم واإلنترنت -
 المؤسسات العالمية الرسمية، وغير الحكومية  -
 المشتركزيادة الوعي بالخطر  -
  زيادة السعي إلى حلول إبداعية مشتركا جديدة -
 أهداف العولمة

 )واألمل فيها(من أهداف العولمة 
  أن نستفيد من إنجازات بعضنا البعض )1(
  أن تتاح فرصة المقارنة الموضوعية)2(
  أن نتبادل الخبرات)3(
  أن تتسع أمام الجميع دائرة المعلومات)4(
 ).للجنس البشرى( الكوارث الشمولية، أن نتمكن أسرع من منع )5(
  أن نعجل بالتوجه الضام إلى هدف مشترك )6(
  . أن ندعم عدال موضوعيا للجميع)7(

 "العولمة"أمثلة لسوء استخدام 
  فرض نمطية عامة لطريقة محددة للتفكير)1(
  إغفال الفروق الفردية والثقافية)2(
  أن تنقلب إلى شمولية عالمية)3(
 )  مغتربا-مفرغا(د تواصال زائفا  أن تؤك)4(
المخـرب  ) السلوك(نمط من الوجود    ) عدوى(أن تسهل نقل    ) 5(

 )مثل اإلدمان، أو دعارة األطفال(بسهولة أكثر 
  أن تغمر الوعي بفيضان من المعلومات )6(
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لتنافس، أو  يصل أي منها إلى ما يسمى حضارة قادرة على ا         
 يمكن أن تعتبر بديال يصلح لما هي اآلن

 
 عن الثقافة و الحضارة

 الثقافة: أوال
 :الثقافة ليست مرادفة للحضارة

الثقافة هي هذا النسيج المتضمن لجماع مستويات الوجـود         "
 ".حاال"معا " الفردي فالجمعي

هي في نفس الوقت المنظومة التي يتمحور حولهـا تـاريخ           
 . في نوايا خاليا أفرادهاالجماعة مسجال

 .ثم متجليا في مظاهر سلوكهم
 

 الحضارة :ثانيا
 :الحضارة عادة ما تتصف بـ

  درجة فائقة من النمو التقني والثقافي)1(
 . طرق تفكير ومعاملة لها شكل راق مهذب)2(
 . توجه عام لنشر إنجازاتها للجنس البشري)3(
 

 متى تصبح الثقافة حضارة؟
 :  اتصفت ب حضارة إال إذاال تعتبر الثقابة

  موقف نوعن خاص من الوجود في الحياة)1(
أن يتجلّى هذا الموقف في السلوك اليومي ألغلب أفـراد          ) 2(

 .هذه الثقافة
هذا الموقف إلى اآلخـرين     )  تسويق -نشر(ميل لتصدير   ) 3(

 عبر العالم
 امتالك مناهج وأدوات يمكن أن تحقق هذا التسويق) 4(
اختبار الفاعليـة، الموضـوعية واختبـار       أثبت كل من    ) 5(

) تطورية(الزمن أن هذا الموقف الخاص هو إضافة صالحة         
 .لمسيرة اإلنسان عبر العالم

 
 خالصة القول

إن المسلمين اآلن ال يتمتعون بهذه المواصفات التي تسـمح          
أن تجمع مئات الثقافات الفرعية التي ينتمون إليها لتكـون          

ة على المنافسة أو عارضـة      جديرة أن تسقى حضارة قادر    
 .بديال ما

 
 الحضارة اإلسالمية الكامنة

حتى يمكن أن نعتبر الثقافات اإلسالمية الفرعية المعاصـرة         
ال بد مـن    ) يمكن أن تمثل تهديدا أو بديال     (حضارة محتملة   

 .توفر أغلب الشروط السابقة
ـا              ـا اختالف ـيس مختلف إن ما تتميز به حضارة اإلسالم الواعدة ل

مـن  ) السماوية وغير السماوية  ( عن كل ما تمثله األديان       جوهريا
 )قبل أن تشوهها بالمؤسسات السلطوية الدينية المغتربة(حيث المبدأ 

ة ه الحضارة اإلسالمية الكامن ز ب ا تتمي ة لم فيما يلي مجرد أمثل
 )والواعدة(

 طريق إلى الحرية واإلبداع:  التوحيد)1(
 )تكامل(قى معاذيره  اإلنسان على نفسه بصيرة ولو أل)2(
 العالقة مباشرة بين اإلنسان والطبيعة، وبين العبد وربه،         )3(

 .ال وسيط، وال تعميد، وال رجال دين
 . توثيق العالقة الفردية بالطبيعة والمطلق)4(
  النمو الدائم للتكامل بالسعي المتصل إلى وجه الحق)5(
أو  تعدد قنوات المعرفة دون قصرها على منهج بذاتـه،           )6(

 .لغة تواصلية بذاتها
العالقة بالطبيعة النابضة، عالقة منتظمة طول الوقت مـن          )7(

 .خالل عبادات تعمق ما هو اإليقاع الحيوي مع اإليقاع الكوني

 )نوعا من الشمولية العالمية 
 العولمة اإلنسانية: الثانية

وهو ما يأمل فـي     (وهى ما يشير إليه التنوع الوالفي الضام        
 )ر الناستحقيقه سائ

 
 عن العولمة السلطوية 

ون اة يزعم ة حي ط طريق د نم دعيم، توحي ام، ت رض، إقح ف
 :مثال، فرض) باستبعاد غيرها(نجاحها، بل وتفردها 

 )مشتركة(لغة واحدة 
 )مشتركة(واحدة ) تكوين المفاهيم(طريقة تفكير 

 )مشتركة(أيديولوجية واحدة 
ـ    ) (مشتركة(واحدة  ) مناهج(منهجية   زاعمهم بالرغم مـن م

 )أنهم يحاولون العكس
 

ة   داف عاجل طة(أه دة) ومتوس ــتركة (واح ــثال) (مش : م
 ) الرفاهية، وطرق تزجية الوقت

 نظام سياسي واحد
 موقف موحد من الدين

 )ليس بالضرورة دين واحد(
 تواصل بالرموز) تشمل المافيا(جماعات ضغط سرية قائدة 

 )مستبعدا سائر القنوات األخرى(
 )ئح واإلنترنت، والكتابةربما عبر الشرا(

 طرق تفكير خاصة مختلفة: رفض وإزاحة والتقليل من شأن
 تدين نشط خاص
 أعراف خاصة

 أيديولوجيات خاصة
 أنواع أخرى للتواصل مختلفة وخاصة سلطة الدول القومية

 هدف نهائي شامل
 عدل موضوعي شامل

 )بالرغم من مزاعمهم أنهم يحاولون العكس(
 

 ة عن العولمة اإلنساني
 )التضاد المتفرع الضام معا في والف إبداعي(

 :تدعيم وتسهيل وتنمية كل من
 تنوع أنماط التفكير الخاصة = 
 )القابلة للترجمة(اللغة الخاصة = 
 األيديولوجيات مفتوحة النهاية = 
 تنوع طرق تكوين المفاهيم= 

كل ذلك في توجه ضام السـتيعاب االخـتالف والترجمـة           
 ة األقوىللتكامل وليس لسيطر

 :تدعيم وتسهيل وتنمية كل من
 نظم سياسية متنوعة متغيرة  .أ 
ليسـت  (السعي إلى حريـة حقيقيـة        .ب 

 )بالضرورة هي الديمقراطية الغربية
بـدال  (التدين الضام إلى إيمان موحد       .ج 

من تلفيقـات وقـف إطـالق النـار بـين           
 )المختلفين

 الموقف اإلبداعي مفتوح النهاية

 صدام الحضارات) خدعة (وهم 
 الحضارة والثقافة ليستا مترادفتين 

خاصة بـين اإلسـالم     (إن زعم حتمية صراع الحضارات      
إنه ال  : هو وهم مغرض بشكل أو بآخر تفنيد ذلك       ) والغرب

 إنهـا   .حضارة إسالمية   يوجد في الوقت الحاضر ما يسمى       
 إما تاريخ وإما وعد غامض

 كل الموجود هو ثقافات فرعية توصف بأنها إسالمية لم 
 

Arabpsyne t  e . Journa l :  N°5– January – February – March  2005 
 

2 005  مــــــارس   -  فــــيـــفـــــري  -   جــــا�ــــفــــــــي  - 5الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

 6   



א"א א  "א...א
 

 . سوف يسخر اإلعالم أكثر للقوة والمال دون الناس)10(
 

 النتائج اإليجابية المحتملة
  سوف يتضح أكثر فأكثر المعنى الحقيقي لألحداث )1(
 سوف تتزايد الفرصة لمراجعة عدد من األوهـام السـائدة           )2(
تشـويهها، وكـذلك    مثل تجميد األديان واختزال وظيفتهـا و      (

 )التحذير من األديان التعويضية الجديدة الشاطحة والزائفة
 سوف يثرى الحوار والجدل بين الثقافات المختلفـة، بـل           )3(

 .والحضارات المختلفة، الجميع
 سوف تراجع مفاهيم شائعة ومقدسة مثل الديمقراطية بحثـا      )4(

 .عن وسائل أكثر موضوعية باجتهادات إبداعية جديدة
" نوعيـة الحيـاة   " سوف يعاد النظر في المحكات المسماة        )5(

لنتعرف على قـيم جديـدة غيـر الرفاهيـة، واالسـترخاء،            
 واالستهالك

 سوف تتعدل مسارات التربية لتسمح بإطالق قدرات النمو         )6(
 الخالق للجميع

 سوف تنطلق قيم إيجابية جديدة مـن خـالل تضـحيات            )7(
 .األفراد

 

 لمـة و الطـب النفسـي العو-الجـزء الثانـي 
 

 إذا سادت عولمة السلطة .1
 .ال توجد ممارسة للطب النفسي دون موقف من الحياة* 
  مفهوم للصحة-مفهوم لإلنسان * 

  مفهوم للعالج-مفهوم للمرض 
 أمثلة من جدول المدارس

علـى  ) الطبـي العضـوي   ( ترجح كفة النموذج الميكنى      )1(
 النموذج اإلكلينيكي الفني

 ة السببية الحتمية على السببية الغائية  ترجح كف)2(
  ترجح كفة التقسيم والتسمية على التعرف الفردي المتكامل)3(
  ترجح كفة المحاور المتعددة على كفة األبعاد المتعددة)4(
  ترجح كفة التقييم المعملي على االستجابة اإلكلينيكية)5(
ــة  )6( ــويات المائع ــة التس ــرجح كف ــوذج ( ت ــل النم مث

 على التفرع الخالق) ساجتماعيالبيونف
ترجح كفة التعاقد القانوني المكتوب على االتفاق اإلنسـاني         )7(

 الشفاهي، المتعدد القنوات
 يتركز الهدف من العالج على إزالة األعراض وليس على          )8(

 . تمثل الالهورمونى وتعديله
  المبادرة بإلغاء األلم بدال من تحمل المسئولية الوجودية)9(
بة الخوارمزمية النمطية على التداوي االنتقـائي لكـل      غل )10(

حالة حسب الظروف اإلكلينيكية الدالة علـى أي المسـتويات          
 الدماغية أنشط

 غلبة التقييم المعملي شبه العلمي على تقييم نجاح إعـادة           )11(
 .التنظيم

  االهتمام باألعراض الجانبية أكثر من الفاعلية)12(

 اإلحصائية أكثر من الخبرة المحلية غلبة احترام األرقام )13(
  غلبة السعي إلى النشر أكثر من الشبق المعرفي للكشف)14(
 غلبة حضور المؤتمرات والندوات عن االلتزام باإلشراف        )15(

 .المتبادل مع الزمالء

  إذا سادت العولمة اإلنسانيةأما .2
يمكن أن نتصور احترام األكثر تقدما واألحكـم قوانينـا          * 

 .رة األضعف واألكثر تلقائيةلتجارب وخب
يمكن تصور عكس االتجاه السابق ذكـره فـي سـيادة           * 

 .العولمة السلطوية

 أنواع التضاد 
إن اإلقرار بالفروق الفردية والفروق الثقافيـة يعنـى مواجهـة           

 التضاد
 .تصادم، أو صراع، أو محو أو حروب: ليس التضاد هو بالضرورة

 يأخـذ أشـكاال تختلـف       إن التضاد بين األفراد أو الجماعـات      
 .باختالف درجة النمو والتحضر بشكل أو بآخر

 
 إن أآرمكم عند اهللا أتقاآم

  لتعارفو↑
  وجعلناكم شعوبا وقبائل↑

 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى ↑
 

 معنى أحداث سبتمبر والسببية الغائية
 .  إن ثم رفضا خطيرا للنظام المسيطر القائم)1(
 . هديدا لهذا المستوى الطاغي من الوجود إنه ثم ت)2(
هو إما خدعة أو أنه " النظام العالمي الجديد  " إن ما يسمى     )3(

 لم يتكون بعد فما زالت معالمه غامضة
  إن الجنس البشرى معرض لالنقراض)4(
  إن منظومة القوة تزداد عمن، وتخبطا، وتدميرا )5(
 .و حدين إن اإلنجازات التكنولوجية األحدث سالح ذ)6(
 

 مضاعفات األحداث الجارية
 المضاعفات االسلبية .1

  تم تجاوز القانون وقيم العدل تماما)1(
 يزداد الجانب الطاغي في معادلة الوجود البشرى طغيانا         )2(

 .وبالتالي عمى
حقـوق  : مثـل . ( اهتزت مفاهيم عديدة بشكل خطيـر      )3(

 معنـى   - اإلرهـاب  -ماهية اإلنسان .  الحرية -اإلنسان
حيث فقـدت مضـامينها    ) إلخ..  معنى النصر  -الحرب

 .األساسية لتصبح أكثر التباسا أو انحرافا
  يزداد التعصب على الجانبين)4(
 ).يبدو ذلك مؤقتا( استعادت الدولة هيبتها بعض الشيء، )5(
  اتسعت المسافة بين الفقراء واألغنياء)6(
 تزايدت سلطات الحكومات السرية جماعات الضـغط،        )7(

 )اوالمافي

 المضاعفات المهددة .2
 إن خطأ عشوائيا يمكن أن يقضى على النوع البشـرى،           )1(

 . وربما على الحياة علي األرض
 إن العولمة تتجه نحـو عولمـة السـلطة ال العولمـة             )2(

 . اإلنسانية
 إن سلطة الحكومات الرسمية سوف تتراجع أكثر فأكثر         )3(
ح الكفة رجحـت بسـرعة لصـال      ) (رغم اإلفاقة المحدودة  (

 )وليس الستعادة هيبة الدولة القومية ). المافيا(الدولة الخفية 
 إن التدين سوف يهمش أكثر ليصبح ديكـورا ووسـيلة           )4(

 .لالسترخاء بعض الوقت
  إن المسافة بين الفقراء واألغنياء تزداد ليتعس الجميع)5(
 سوف تزداد المؤسسات العمالقة عملقة، خاصة شركات        )6(

 .السالح والدواء
 يسوف يبهت الخط الفاصل بين إرهاب المافيا، وإرهاب         )7(

 .الدولة
 ).الهرب( سوف تزداد مشاكل اإلدمان )8(
 سوف يحصل اإلرهابيون على وسـائل أكثـر دمـارا           )9(

 .وأشمل إبادة
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