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أغفلتها األجيال , ضوية فريدة مبادرة ذات قيمة حضارية ونه شبكة العربية للعلوم النفسيةال تطلق 

  .فأكسبتها الغفلة أوجاعا متراكمات وإنكسارات قاسيات
  

  

أن العرب يبدعون 

ويقرؤون , ويبتكرون 

بعقولهم وبمناظيرهم المعرفية 

ويقيمون ما يجري في , 

ديارهم بعيدا عن المستورد 

 والمبرمج والمقنن 

 

من أعمدة هذه المدرسة 

وروادها والمكافحين من 

علي "األستاذ العالمة , جلها أ

الذي  أجاد في , "  زيعور

مدرسة التحليل والتفسير 

وأتحفنا , الفلسفي النفسي 

وأريكته المسافرة , بإبداعاته 

 في أعماق الوجود العربي

 

أن األمة ليست عاجزة أو 

وإنما فيها إرادات , قاصرة 

حضارية فوارة في جميع 

وال تخلو فترة من , الميادين 

تها من النابغين فترا

والحاملين لرساالتها العلمية 

 والفكرية 

 

العالمة علي زيعور رائد من 

رواد المدرسة العربية في 

, الفلسفة والفكر النفساني 

الساعية إلعادة قراء السلوك 

بما فيه ويحتويه , العربي 

ويتسبب به من موروثات 

شبكة العلوم النفسية العربية , اإلطالل على الواقع النفسي العربي من بوابتنا البهية السامقة 
إنشاء المدرسة يجاهدون في سبيل , يؤكد أن هناك بوادر وأسس ومنطلقات ورواد وعلماء , 

التي تتمتع بأصالتها ومميزاتها ومفرداتها ونظرياتها وقوانينها النفسية , العربية للعلوم النفسية 
  .النفسية والسلوكية واالضطراباتبل وأكاد أجزم وحتى تصنيفاتها لألمراض , السلوكية 

  
يقيمون ما و, ويقرؤون بعقولهم وبمناظيرهم المعرفية , أي أن العرب يبدعون ويبتكرون 

والذي يراد به ومن خالله أن تُرى , يجري في ديارهم بعيدا عن المستورد والمبرمج والمقنن 
  .وتُقرأ األحداث والوقائع والتفاعالت والتطورات

  
, "  علي زيعور"األستاذ العالمة , ومن أعمدة هذه المدرسة وروادها والمكافحين من أجلها 

وأريكته المسافرة , وأتحفنا بإبداعاته , التفسير الفلسفي النفسي الذي  أجاد في مدرسة التحليل و
  .في أعماق الوجود العربي

  
, ونظريات على قدر كبير من األهمية المعرفية والسلوكية , ففيها تتجلى مفاهيم وقوانين 

الالزم إلحياء أمة ورعاية , التي تساهم في تعزيز الرؤية الصائبة وبناء التقدير الصحيح 
  .وإطالق قدرات وتثمير طاقات, ل أجيا

  
وإنما فيها إرادات حضارية فوارة في , ومن الواضح أن األمة ليست عاجزة أو قاصرة 

, وال تخلو فترة من فتراتها من النابغين والحاملين لرساالتها العلمية والفكرية , جميع الميادين 
األمة وما فيها من الجواهر  المعبر عن مميزات, والقادرين على اإلبداع والعطاء األصيل 

  .والكنوز
  

الساعية , والعالمة علي زيعور رائد من رواد المدرسة العربية في الفلسفة والفكر النفساني 
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وخرافات وأضاليل , ونمطيات 

ومفاهيم منحرفة ومدمرة 

 قع والحياةللوا

 

قدمت هذه المدرسة 

إضاءات خالقة وقراءات 

ونثرت جمان , إبداعية رائعة 

أفكارها في أروقة الوجود 

لكنها واجهت , العربي 

المعوقات التسويقية 

المفروضة على كل شعلة أمل 

وإرادة تنوير في العالم 

 العربي

 

ما أراه من ضرورات 

التحدي والرقاء أن يكون 

هذا ما و, لألمة فكر نفسي 

كافح من أجله رواد هذه 

المدرسة الرائدة السباقة 

 بوعيها الحضاري 

 

ربما يبدو أن الفكر النفسي 

العربي وكأنه من الممنوعات 

ألنه يساهم في ترسيخ الوعي , 

وتحفيز , وتنمية اإلدراك 

 العقل والحث على السؤال 

 

 

برعم المعوقات فأن هذه 

المدرسة النفسفكرية مضت 

وترسم , وب لألجيال تعبد الدر

خرائط الصيرورة الفكروية 

النفساوية على جميع األصعدة 

 والمجاالت 

 

 

الحاجة مصيرية لحمل رايات 

, الفكر العربي النفسي 

وتأكيد دوره في الحياة 

لكي يتعافى , العربية 

السلوك العربي من 

 اإلنحرافات 

وخرافات , بما فيه ويحتويه ويتسبب به من موروثات ونمطيات , إلعادة قراء السلوك العربي 
  .وأضاليل ومفاهيم منحرفة ومدمرة للواقع والحياة

  
ونثرت جمان أفكارها , وقد قدمت هذه المدرسة إضاءات خالقة وقراءات إبداعية رائعة 

لكنها واجهت المعوقات التسويقية المفروضة على كل شعلة أمل , في أروقة الوجود العربي 
الذي يراد له أن يتدثر بالغفلة ويتجمد في زمهرير التضليل , وإرادة تنوير في العالم العربي 

  .التدميروالتجهيل و
  

وهذا ما كافح من أجله , وما أراه من ضرورات التحدي والرقاء أن يكون لألمة فكر نفسي 
فاألمم التي تخلو من الفكر النفسي ال , رواد هذه المدرسة الرائدة السباقة بوعيها الحضاري 
  .يمكنها أن تتواصل وتكون قادرة على التوثب واإلرتقاء

  
ألنه يساهم في ترسيخ الوعي , العربي وكأنه من الممنوعات وربما يبدو أن الفكر النفسي 

في واقع يرغب بالتبعية واإلذعان , وتحفيز العقل والحث على السؤال , وتنمية اإلدراك 
والكواسر المفترسات بحرية , ومصادرتها وحشوها بما يخدم مصالح األسود , وتعطيل العقول 

  .الغاب وضروراته
  

وترسم , المدرسة النفسفكرية مضت تعبد الدروب لألجيال وبرعم المعوقات فأن هذه 
وتلقي بأنوار رؤاها , خرائط الصيرورة الفكروية النفساوية على جميع األصعدة والمجاالت 

محاولةً المساهمة بإذكاء جذوات الوعي , على ما يجري ويدور من األحداث والتطورات 
  .ستقبٍل أزهروالتوقد الفكري الالزم لبناء أمتن وم, النفسي 

  
لكي , وتأكيد دوره في الحياة العربية , فالحاجة مصيرية لحمل رايات الفكر العربي النفسي 

ويشفى من دمامل األضالييل وعقابيل البهتان وجراح , يتعافى السلوك العربي من اإلنحرافات 
  .التي ما أنزل اهللا بها من سلطان, الخرافات واألقاويل 

  
خنادق مهنية , م النفس واإلجتماع والفلسفة واألدب والطب النفسي وقد يرى البعض أن علو

وأن , ال يجوز لها أن تتفاعل وتتداخل , أو ميادين ذات أسوار أو حاالت ذات أتراس سميكة 
وفي هذا مجافاة للواقع المعاصر الذي , عليها أن تدس رأسها في رمال تخصصها وحسب 

األفكار في سعيها نحو رؤية تكاملية ذات قدرات تتفاعل وتتداخل فيه المعارف والعلوم و
  .وعيوية مطلقة

  
, أن نحقق التفاعل العربي على مستويات المعارف والعلوم , والمطلوب في زمننا العولمي 
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ال بد للمدرسة العربية 

النفسفكرية أن تزداد نشاطا 

وتضم , تعمق في رؤيتها وت, 

وعقول , إليها روافد جديدة 

ذات تطلعات إستشرافية 

وإنعكاسات رؤيوية إشراقية 

  ساطعة

ولألفكار ميادينها , للوصول إلى مناهج صيروراتية محكمة ترسم للخطوات مواضعها 
  .األقدر على العطاء والنماءومنطلقاتها المؤثرة في بناء الواقع األفضل و

  
وتضم إليها , وتتعمق في رؤيتها , وال بد للمدرسة العربية النفسفكرية أن تزداد نشاطا 

فاألجيال , وعقول ذات تطلعات إستشرافية وإنعكاسات رؤيوية إشراقية ساطعة , روافد جديدة 
  .المعرفية عليها أن تتواشج وتتفاعل بحيوية وتوثب وإنطالق

  !!بثق أمة فيها عقول أكونولسوف تن
فكرة النفس ونفس الفكرة  

 بعقلِ األمة تبعثُ الروح!!! 

 

***   ***  ***  

  
***   ***  

 مؤسسة العلوم النفسانية العربية

 :تؤســـس لــ

 العلـــــــــوم فـــــــــي للراسخيــــــــــن   السنـــــــــوي األسبــــــــوع

  النفسانيـــــــــة
 )جانفي  8الى  1من ( ألسبوع األول من كل عام ا

تسلّط فيه األضواء على شخصية علمية عربية تميزت في حقل العلوم النفسانية أو الطب النفساني، قدمت خدمات جليلة       
  لالختصاص وساهمت في رقي خدمات الصحة النفسانية وعلومها في أوطاننا

عن قرب  الشخصية المحتفى بها بأن نسلط األضواء على مسيرتها العلمية انجازاتها ، عمل خالل هذا األسبوع على التعرف ت    
  مؤلفاتها ، أعمالها البحثية الى جانب محطات هامة من مسيرة حياته الشخصية و العملية

 ) جانفي 8 الى 1 من(  2017 العام من األول األسبوع هذا في بها المحتفى الشخصيات أول

 زيعــــور ـيعلــ البروفيســـور
 النفساني والتحليل الفلسفة أستاذ

  النفس وعلم النفساني التحليل في العربية األريكة مؤسس

 النفساني، العالم الباحث، المفكر، االنسان،(  زيعور على ألستاذ معرفة بشرف حظي من كل دعوة  لي يطيب المناسبة بهذه     
  الفذة العلمية الشخصية بهذه معرفتنا تثري باعمال المشاركة تكرم ا اقربائه اصدقائه، تالميذه، زمالءه،):  المعالج النفساني، المحلل

  إنا بكم نرقى ومعكم يسير الدرب رفعة بالعلوم النفسانية وخدماتها الصحة في أوطاننا

  د جمال التركي
 رئيس مؤسسة العلوم النفسانية العربية

  


