
 



 

 

 

 

 

 

  إن هللا و إنا إليه راجعون
 

 األستاذ الدكتور محمد أحمد النابلسي
هـة اللـي ذمـف  

 
 
 
 

 سجــــــل التعـــــــــازي



  يــي العربــي النفســروح الطبــا من صــصرحا ــفقدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 اهللا أكبر... اهللا أكبر... اهللا أكبر 

هتّا أَيييجِعةُ ارّنئطْمالْم فْسّي إِلَى ا النلخةً فَادّيضرةً مياضر بِّكي  رف
  عبادي وادخلي جنّتي

   
  

  االساتذة الكرام      

بنبأ وفاة علما من أعالم الطب " شبكة العلوم النفسية العربية"فجعنا صبيحة هذا اليوم في 
شبكة العلوم " كرين العرب، عضو الهيئة االستشارية لـالنفسي العربي، واحد ابرز المف

  :األخ العزيز والزميل الفاضل والصديق الراقي" النفسية العربية

  

  االستاذ الدكتور محمد احمد النابلسي

  2015اكتوبر  6الذي توفته المنية الثالثاء 



شارية لشبكة أتقدم باسمي وكافة أعضاء الهيئة العلمية واالست بهذه المناسبة االليمة، 
آل النابلسي والى ألطباء  بخالص مشاعر التعازي و المواسات الى   العلوم النفسية العربية

سائال اهللا العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه  النفسانيين في لبنان والعالم العربي
  .فراديس جنانه 

حا من صروح الطبي في زمن عربي ينزف شهداء يأبي القدر اال ان نفقد فيه صر    
لرفعة  النفسي العربي ومفكرا عروبيا أصيال عمل جاهدا لرقي الصحة النفسية في اوطاننا و

االمة العربيةبفقدنا البروفيسور النابلسي، أفتقد على المستوى الشخصي اخا عزيزا وزميال 
أحد نفتقد  فاضال كان خير عون و سند على مدي عقدين من الزمان، وعلى مسنوى الشبكة 

  ...ابرز رموزها و أعمدتها منذ تاسيسها الى اليوم

  ...مصابنا جلل وخطبنا عظيم
  وأخلف لي خيرا منها مصيبتي في اللهم آجرني ،إنا هللا وإنا إليه راجعون

  


ل ا��آ�. د� 

�ر�
	 ���� ا�� ��م ا����
� ا���

 turky.jamel@gnet.tn  

  

   بداية من اليوم و على مدي شهر كامل تفتح الشبكة سجل تقديم التعازي في فقد االستاذ النابلسي، :مالحظة
  الساتذة الطب النفساني و علوم النفس
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اـهن اعالمـم مـد علـة بفقـة العربيـرة الطبنفساني

 االساتذة أطباء النفس الكرام

اليوم في إتحاد األطباء النفسانيين العرب كما فجعت األسرة الطبنفسانية العربية 
  :ب النفسي العرببفقد علم من اعالم الط

  األستاذ الدكتور محمد احمد النابلسي

  2015اكتوبر  6الذي وافاه االجل المحتوم الثالثاء 

  

  ببالغ األسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء اهللا وقدره تلقينا نبأ نعي االستاذ النابلسي

الى كافة  ان نتقدم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة اال ال يسعنا  بهذه المناسبة االليمة،

الراحل من اصدقاءه  آل النابلسي والى األطباء النفسانيين العرب والى كل من عرف 

سائلين اهللا تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
وان يسبغ على أهله وذويه وكل من عرفه جميل الصبر  .جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون

إِلَى ربِّك راضيةً مرضيّةً فَادخلي في عبادي إِلَى ربِّك راضيةً مرضيّةً فَادخلي في عبادي إِلَى ربِّك راضيةً مرضيّةً فَادخلي في عبادي إِلَى ربِّك راضيةً مرضيّةً فَادخلي في عبادي  َيّتها النّفْس الْمطْمئنّةُ ارجِعيَيّتها النّفْس الْمطْمئنّةُ ارجِعيَيّتها النّفْس الْمطْمئنّةُ ارجِعيَيّتها النّفْس الْمطْمئنّةُ ارجِعي
  وادخلي جنّتيوادخلي جنّتيوادخلي جنّتيوادخلي جنّتي

  

 إ�
د ا���
ء ا����
��� ا��ب
	
 ��رل +ورة. د.أ :ا���

 :�ل ا�9آ8. د :ا6�7 ا���م

رة الطبنفسانيـت األسـفجع  

 
  

االساتذة أطباء النفس الكرام

  السالم عليكم

اليوم في إتحاد األطباء النفسانيين العرب كما فجعت األسرة الطبنفسانية العربية  فُجعنا 
بفقد علم من اعالم الط

  

ببالغ األسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء اهللا وقدره تلقينا نبأ نعي االستاذ النابلسي
بهذه المناسبة االليمة،

آل النابلسي والى األطباء النفسانيين العرب والى كل من عرف 

سائلين اهللا تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح   ،وطلبته و احبابه
جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه

إنا هللا وإنا إليه راجعونو والسلوان
َيّتها النّفْس الْمطْمئنّةُ ارجِعيَيّتها النّفْس الْمطْمئنّةُ ارجِعيَيّتها النّفْس الْمطْمئنّةُ ارجِعيَيّتها النّفْس الْمطْمئنّةُ ارجِعييا أ



  ـدــالفقــــــاء فـــــي رثـ
 

  !!ـــــــــــاالمـنــاي
  

 صـــــادق السامرائــــي. د
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It grieves me to hear of the loss  
 
Dear Collegue 
 
      It grieves me to hear of the loss of Professor Dr. Mohamed 
Naboulsi, a brilliant scientist, a humanistic psychiatrist, and a noble 
person. I was fortunate to make his acquaintance through our mutual 
friend Prof. Dr. Ahmed Abdel Khalek in a conference in Kuwait. He has 
been very encouraging to me personally as a psychologist. He 
published my psychological research on several issues of his Journal. I 
was fortunate to collaborate with him  in writing a landmark article on 
the Existential Perspectives on Death Anxiety. God Rest Your Soul. 
Fare well my dear friend and flights of angels guard you to thy rest. 

 
Beshai, James A. 

James.Beshai@va.gov  

 



 اء اهللاــرة ان شــة والمغفــالرحم

 
 احد األعالم النفسية ينكس والخيل يترجل

  له الرحمة والمغفرة ان شاء اهللا

ن�� �   ا�ردن-و��

wsarhan34@gmail.com  
 

 ةـيوم النفسـز العلوـن رمـدا مـزا فريـارزا و رمـا بـا علمــفقدن
 

وقع علينا كالصاعقة الخبر الصادم هذا الصباح حيث فقدنا علما بارزا و رمزا فريدا من  
  رموز العلوم النفسية العرب

فقد ربطتني معه عالقة صداقة قديمة   ..ان صدمتي الشخصية في الفقيد الغالي مضاعفة
يصعب تكراره  واشهد اهللا أني وجدت فيه نموذجا.. و تعاون علمي في عديد من المناسبات

  علميا وإنسانيا  من الشخصية التي تجمع كل نقاط القوة والتأثير

منذ تلقي الخبر استعيد ذكرياتي الشخصية مع اخي العزيز د محمد النابلسي    والزلت
واستضافته لي بمنزله في طرابلس و زياراته لي في االسكندرية و الجو الجميل من الفكر و 

و المرات التي سافرنا معا و مع األخ البرفسور   ه مع الزمال ءالبهجة في كل لقاء جمعني ب
  مع الفقيد بصداقة وثيقة  عبد الفتاح دويدار حيث ارتبطنا

  

رحم اهللا الفقيد الغالي وألسرته خالص العزاءواهللا نرجو ان يجمعنا به في الصالحين 
  فالموت نهاية كل حي

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 -%�$�#�� ا�".د&' 
lotfyaa@yahoo.com   

 



 يـا العربـم في عالمنـات العلـة من قامـز وقائمــرم
  

 إنا هللا وإنا إليه راجعون

  وألهم ذويه الصبر والسلوان رحمه اهللا رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته
العربي، خدم األمة في ميدان مهم منذ فترة وهو رمز وقائمة من قامات العلم في عالمنا     

مبكرة، وكان رائداً في كثير من المجاالت، ومدرسة في المساهمة في دعم أهل 
االختصاص، أعز نفسي وأهله وجميع الزمالء وأهل االختصاص، وهللا ما أخذ وله ما أعطى 

  وكل شئ عنده بمقدار، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
   

   وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا
   


- %, إ%اه�* ا�&��(. د.  أ.  
drssanie@hotmail.com  
 

  زاءــــص العــــخال
  

خالص العزاء لكم ورحم اهللا زميلنا وأخونا الكبير األستاذ الدكتور محمد أحمد النابلسي 
أن يخفف عن أهله وزمالئه فجيعتهم في وأسكنه فسيح جناته ودعائي هللا سبحانه وتعالي 

    .وفاته وإنا هللا وإنا إليه راجعون

'5 34آ2 01/
ن. د�ا7'
رات -أ  

ossamao@uaeu.ac.ae 
 

  الـــم االجيـــر وعلــم وزرع الفكــدم العلـــخ
  

  

حقيقة خدم العلم وزرع . ن اليه راجعون ان هللا وا - رحم اهللا الفقيد و اسكنه فسيح جنانه 
  .الهم اجعل فكره صدقة جارية . الفكر وعلم االجيال 

  .ان هللا وان اليه راجعون رحم اهللا الفقيد 
  

59 �1
س .ا'  
meridja_200_5abas@yahoo.fr 



 نــيي الصالحـه فـا بــو اهللا ان يجمعنــنرج
  

وألسرته خالص , رحم اهللا الفقيد الغالي الدكتور محمد النابلسي وأسكنه الفردوس األعلى 
 العزاء واهللا نرجو ان يجمعنا به في الصالحين

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 

آ? <=�#� �=&>5 ا�����5 ا;:/��5'   
mhealth2007@gmail.com  
 

  كان له الفضل في خلق قناة للتواصل بين ذوي االختصاص العرب

  
اليوم تفقد العلوم النفسية العربية زميلنا الدكتورمحمد أحمد النابلسي أحد الرواد الذين معنى 

آثرو على أنفسهم مهمة خدمتها مساهمة في تطويرها وتعزيزمكانتها في وطننا العربي، وقد 
ل في خلق قناة للتواصل بين ذوي االختصاص العرب والتعريف بأعمالهم من كان له الفض

الثقافة النفسية العربية"خالل مجلة  ". 

 انا هللا وانا اليه راجعون
 


ج <=% ABا� �ب -�1CDا 
 abdelkrimbelhaj@yahoo.fr  

  

  

   ة ـات الجنـن روضـة مــروض هــرك وجعلــه قبـع اللــوس
  

   اهللا يرحمك يرحمك اهللا وسع اهللا قبرك وجعله روضة من روضات الجنة 
 

  5EFG ,% /1- Hا?Iا  
abenchellega@yahoo.fr  

 
 
 



 ستضل مؤلفاته ومقاالته نبراساً لنا وشعلة همة ونشاط
  

وذلك بفقد رائد وعلم من , األليمة التي وصلت مسامعنا صباحا واثرت فينابهذه المناسبة 
اينما كانوا بهذه المصاب   أعالم الطب النفسي، فإننا نعزي أنفسنا وإياكم وكل النفسانيين

  وستضل مؤلفاته ومقاالته نبراساً لنا وشعلة همة ونشاط, الجلل
 ,J� - ز�1 �3را�Hا?Iا 

zaatar_n@yahoo.fr  
  

 ةــس الصدمــب نفـالم طــن اعــم مــلاع

  

  
ابعث لعائلة الفقيد و لكم شخصيا كصديقه الصدوق وللزمالء االطباء النفسيين العرب و 
خصوصا منهم الزمالء اللبنانيين، التعازي بهذا المصاب االليم بفقدان البروفسور محمد 

من اعالم طب نفس الصدمة الذي كان لي شرف التراسل معه دون  النابلسي هذا العلم
لقد كان يحزن للصدمة التي تعاني منها اليوم معظم اجزاء االمة العربية . التشرف بلقاءه

  .بسبب ما يمر بهذه االمة من صراعات يدمى لها القلب

الفقيد و اصدقائه  الصبر و السلوان لعائلة   نسأل اهللا ان يمنح. انا هللا و انا اليه راجعون 
  .و زمالءه و للفقيد ان يتغمده اهللا في فسيح جناته انه سميع مجيب

  
��/Lا ��1 ��
M � و��

 ا�P=�ا/ا��اق
wabdulhamid@aol.com  

  

 رـم الغزيـا العلـة وفقدنـة الحانيـا البسمـفقدن
  

 انا هللا وانا اليه راجعون

دنا البسمة الحانية وفقدنا العلم الغزير الذي كان يتمتع به العالم الجليل البروفسور فق
محمد النابلسي فقدنا حامل هموم تخصصه وحامل هموم أمته العربية وما الم بها من نكبات 
فقدنا المحلل النفسي لما يدور حولنا وما يدور بداخلنا وما قد ينبئنا به مستقبلنا ، عرفته منذ 



قرب من عشر سنوات والتقيت به خالل المؤتمر الدولي االول للصحة النفسية بدولة ما ي
الكويت الشقيقة وأحسست معه بدفء المشاعر وتواضع العالم ونظرته الثاقبة وابتسامته 

 الرقيقة وغيرته على دينه وأخالقه الحميدة

  اهللا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويغفر له ويصبر أهله

عزي بلده الشقيقة لبنان ونعزي وطننا العربي كله من المحيط الى الخليج نعزي أنفسنا ون
  ونعزي أهله بفقدان محمد النابلسي

 وانا هللا وانا اليه راجعون
ا��. اQا�� ��
M د- &' 

fakhrany61@hotmail.com 
 

 ةـة السودانيـة النفسيـالجمعيازي ـتع
  

 اال رحم اهللا االستاز الدكتور محمد احمد النابلسي بحر العلم الزاخر

  .. .رض شخصهالسقى الغيث غيثا وارت ا
  قطرال وان لم يكن فيها سحاب و

  وكيف احتمالي للسحاب صنيعة
  باسقائها قبرا وفي لحده البحر

شرفاء باسم الجمعية النفسية السودانية ارسل التعازي السرته الكريمة والهل نابلس ال
  ولرئيس واعضاء الشبكة وللدوائر العلمية العربية قاطبة

  اللهم فاغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله
  ا��3دان -ا�?%R"% R.د

elzubairbashir@hotmail.com  
   

 رىــدوة كبــال و قـا جليــا عالمــفقدن

  
����� ����	 

 و آ� �د��ى ر��
 ا� و ا���اء ���  #"!  و ��وة آ

 
  


SG.أB1 �Tد أ- &'  
aokasha35@gmail.com  
 



 هـه العربيـوم النفسيـي والعلـب النفسـاره للطـالح
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  ةــالعربي ةـالنفسي ومـالعل ومـنج نـم مــنج وىــوه
  

 فسيح واسكنه اهللا رحمه النابلسي محمد. د العربية النفسية العلوم نجوم من نجم وه%ى
  جناته

  راجعون اليه وانا هللا وأنا لمحزونون محمد. د يا فراقك �"> وانا
  


<V. دLا�ي  �1'
Xا��/, –ا 
 d_hafed@hotmail.com  

 

  راـــخي نــوالمسلمي المــساال نــع زهــواج
  

 موازين في خير من قدمه ما كل واجعل جناتك فسيح واسكنه وارحمه له اغفر اللهم
 خيرا والمسلمين االسالم عن واجزه اعماله

�<=�&Dا �Tا 
 

 

  ةــاالم ذهــه ومــهم هـحيات ولــط لــيحم
  
 اهللا تقبله بلوعة االمة هذه هموم حياته طول يحمل رجال كان راجعون اليه وانا هللا انا

 برحمته
� ا��Z. دT�34]- أ 

ah.eleuch@gmail.com  

 



 يـالعرب نـالوط يـف مـالعل المـأع نـم اـعلم تـكن
  

 العلم أعالم من علما كنت بالرحمة محمد دكتور يا لروحك ندعو عائلتي وباسم باسمي
 كنت التي الالذقية في محاضراتك أتذكر قناعاتك على يوما تساوم لم يالعرب الوطن في

   جناته فسيح وأسكنك اهللا رحمك ومشيئته اهللا قضاء على اعتراض ال الصبر بفارغ أنتظرها

م. د�� ZJدرو 

 

 ...اءـه في السمـت وفرعـه ثابـة أصلـة الطيبـه الكلمــإن
  

 )راجعون إليه وإنّا هللا إنّا(

 .الخلد جنة في نجتمع رب ويا معاك اربن: قلتُ
 .تحياتي مع قريبة مناسبة في ملتقي اهللا شاء ان: قال

 والمحلِّل النفسي، الطب أستاذ النابلسي؛ أحمد محمد بالنبيل جمعني ما آخر الكلمات تلك كانت
 ه،وأوجاع بالوطن المهموم القومي والعروبي السيكوسوماتية؛ ميدان في والرائد السياسي، النفسي
 ...وعيد أو تهديد أية الحق كلمة وبين بينه يقف لم الذي النبيل الشامخ الفارس
 النفسي التحليل في المرجع"  كتابي بتقديم شرفني من األكبر وأخي الجليل أستاذي إنه
 ُأعيد النبيل أخي ذا أنا وها... السماء في وفرعه ثابت أصله الطيبة الكلمة إنه ؛" الثقافي

 وإلى الخُلد، جنة إلى)... الخلد جنة في نجتمع رب ويا معاك ربنا( دعوتي كمسامع على
 .Mohammad Naboulsi النبيل وأخي أستاذي قريب قريب ملتقى

�/] �<:> �/] 
 

  اـــولن هـــألهل زاءــوالع هــلروح ةــالرحم
  

 فوالمثق والطبيب والصديق األخ كان... الكلمات أمامه تعجز مفجع خبر واهللا
 الصعب ومن سنة، عشرين من أكثر إلى به عالقتي تعود... والعالمة والباحث الموسوعي

 تفعيل الكرام أهله من نرجو... ولنا ألهله والعزاء لروحه الرحمة...البساطة بهذه وفاته تقبل
  .الهاتف عبر العزاء بواجب ونقوم معهم لنتواصل هاتفه خط

S/�� ءF1 



  رونـــمستم اهــخط ىــعل اهللا اءــش ان
  
 شاء وان وعمل علم من قدم ما على خير كل وجازاه اهللا رحمه راجعون، اليه وانا هللا انا

  االسالمي العربي وطننا في النفسية بالصحة النهوض نحو مستمرون خطاه على اهللا
  


�=�^.د% #G5 ا�J3ز> 
j.lachtar@gmai.comfawzia.bellaa  

  

 

 المعرفة ساحة في كبيرا وفراغا قلوبنا في غصة نفوسنا في غمة ترك
 ...العربية السيكولوجية

  
 رحمة النابلسي البروفيسور يكون األخير، مثواه الى وبرحيله البقاء دار الى لنا بمغادرته

 المعرفة حةسا في كبيرا وفراغا قلوبنا في غصة نفوسنا في غمة ترك قد عليه اهللا
 تعازينا...لطيفا وزميال كبيرا وباحثا عظيما إنسانا بعد عن عرفناه لقد...العربية السيكولوجية

  ...ومحبيه وأصدقاءه أهله ولجميع الكبيرة ولعائلته الصغيرة السرته الصادقة ومواساتنا
 


و . دG�
_ أCب –ا�CDا  
rchaou_rhali@yahoo.fraha  

 

  .رــالطاه اـترابه هـليحتضن سـطرابل اءـسم نـم وىـه مــنج
  

 . العزيز ايها اللقاء استعجلت
 امينا ،ومستشاراً نظيره قل فكرياً ومرجعاً صديقاً اخاً ،فقدنا المفاجيء الهاديء برحيلك

 . الصدقائه ومخلصاً محباً ،وناصحاً
  .الصديقين مع الخلد جنان ،في لىاالع الرفيق الى موفقة رحلة

  
�1� ا��Fم اRX.د 

 



  الثقافي السياسي مشروعه خدمة في الطبي النفسي علمه وظف
  

 الطبي المجتمع يخسر النابلسي، أحمد محمد الدكتور والباحث والكاتب البروفسور برحيل
 الثقافة خدمة في عمل لقد. البارزين وأركانه أعالمه من واحدا العربية الثقافية والحركة
 الطبي النفسي علمه وظف الذي العربي الوطن في السباق وكان السياسية، والثقافة العربية

 السياسي العمل في يعمل لم أنه من الرغم وعلى... الثقافي السياسي مشروعه خدمة في
 بارزا معلما كانت العربية، السياسية الثقافة في والعميقة الكثيرة مؤلفاته أن إال التنظيمي،
 .المجال هذا في المراجع أهم من ومرجعا
 ال وسياسيا وطبيا وعلميا أخويا ومرجعا معنويا سندا فقدت فأنا الشخصي المستوى على
 .أحد يعوضه
 أن أشتاق كنت أني ذلك والموجع والمؤلم المر لمرضه إخفائه على عاتبا كنت وإن
 .الطويل الرحيل هذا قبل أودعه

S/�� ءF1 
 

 مـــالعال مـــونع اذـــاألست مـــنع تــكن
  

 الذين العلماء من واحداً النادرين، مثقفيه من واحداً العربي النفسي والطب العربي العالم فقد
 ،Mohammad Naboulsi نابلسي أحمد محمد الدكتور األستاذ الكثير، وتالمذتهم لعلمهم أعطوا
 في وقيمة كبيرة إضافة تعتبر التي تبوالك واألبحاث الكتابات من مجموعة خلفه من ترك الذي
 من العديد حياته طوال قدم فقد غنية الذاتية سيرته. السياسي النفس وعلم النفسي الطب عالم

 بقضايا مهموماً كان....العربية العلمية المنظمات من العديد تأسيس في وشارك...اإلسهامات
 اهللا في يخشى يكن لم... حياته ظاتلح آخر حتى) العربي( األكبر ووطنه) لبنان( المحلي وطنه
... لسنوات قرائه من واحداً كنت أن بعد قليلة سنوات من شخصية معرفة عرفته الئم، لومة

 .بمثلها الزمان يضن فريدة شخصية عن تنم التي أخالقه ودماثة بصداقته وتمتعت
.... العالم ونعم األستاذ نعم كنت فقد جناته، فسيح وأدخلك العزيز صديقي يا اهللا رحمك

 .باهللا إال قوة وال حول وال
�1� ا�3Pي . د �'
�– &' 

sami_abdelkawi@hotmail.com 



  درهـــوق هـــالل اءـــقض هــإن
 

 خالل من عرفناه لقد جنانه، فسيح وأسكنه النابلسي، البروفيسور الفقيد، على اهللا رحمة
 يلهم ان وجل عز اهللا من ونتمنى. المتميزة وتحاليله، مقاالته خالل ومن النفسية العلوم شبكة
 اهللا قضاء إنه. راجعون إليه وإنا هللا إنا. والسلوان الصبر طلبته اصدقائه وكل وأقاربه ذويه

 وقدره،
�1� ا��Fم.د ��
M مFا�� ��1 

absalam05@yahoo.fr  
 

 العلم نشر و الناس لخدمة قدم ما كل عن خيرا اجزه اللهم
  
 السؤال عند ثبته و مدخله في اوسع و له اغفر و ارحمه اللهم, راجعون اليه انا و هللا أنا

  العلم نشر و الناس لخدمة قدم ما كل عن خيرا اجزه و
 

��. د
�` ا�&��' 
 ا7'
رات-'&

medhatelsabbahy@gmail.com  

 

 ومــالي ذاــه ودــاس وما ومــالي هــوفات رــخب ةــتلقي
  

 مربيا واستاذا عالما كان,  ابا لي كان النابلسي احمد محمد الدكتور البروفسور المرحوم
 مقدمة بكتابة لي تشريفه هوعند معه كالمي اخر اليوم هذا اسود وما اليوم وفاته خبر تلقية ،

 برمجة الذي وانا وقوال فعال وأهله للعلم الداعمة القلة من هواال ما فوااهللا االخير كتابي
  االعلى الفردوس في ألقاه فلعلى القادم الصيف زيارته

 والرحمة بالمغفرة له فادعومعنا له دعواتنا

 راجعون اليه وان هللا ان
��. د
 .Fح ا��J, ا���


��>-Hا?Iا 
salah_eddine_abbassi@yahoo.fr   



  ارةــــخس هـــرحيل
  

. خسارة رحيله ولكن اهللا حكم على اعتراض ال.  جناته واسع واسكنه عليه اهللا رحمة
  الصبر ومحبيه الهله اهللا اسال

 ه�
دي ا�"3ا.د

J3ر�- 
��> 

hanadi80@hotmail.fr  
 

  عقود ثالثة من أكثر خالل النفس وعلم النفسي الطب في بصماته ترك
  

 الطب في بصماته ترك جناته، فسيح واسكنه الواسعه برحمته النابلسي الدكتور اهللا رحم
 ، منه تعلمو أحبه من لكل عزائنا الزمن، من عقود ثالثة من أكثر خالل النفس وعلم النفسي
 .والسلوان الصبر اهله والهم


رb. د.م.أ'cا dJG ��� ا
� -ا��اق J3ا�� 

asaad.elemara@gmail.com  

 

   دهــبع من نـفاعلي اـعسان اذاـم اـيرمقن هـب يـكأن
  

 سلم و صحبه و آله و محمد سيدنا على اللهم صل و الرحيم الرحمن اهللا بسم

 محبيه و الفقيد أسرة إلى و النفسية للعلوم العربية الشبكة أعضاء إلى

 عسانا اذما يرمقنا به كأني و ، الفقيد صوت لمثل أحوجنا ما زمن في تطفأ شمعة هئه
  بعده من فاعلين

 هئه تاريخ من العصيبة الحقبة هئه في المسلمين النفس بعلماء المنوطة الرسالة إلتمام
 .....مةاأل

 راجعون إليه إنا و هللا إنا و المغفرة و الرحمة للفقيد اهللا أسأل

ه�ي ا�3زا�� .دG مFا�� ��1 [Jإدر 

�5�J ا3�DرةDا  
driss.chahdi@gmail.com 



تها أَيفْــيـــا الننئطْمةـــس الْم  
  

الجدال فيها حتى عند الملحدين ...كل من عليها فان ...وجودية حقيقة ...يموت البشر
لكنه قانون ...المصاب جلل ...الفقد مؤلم لكنه قانون الحياة ...نعمة االيمان    الذين حرموا

دوالمهج الثكلى ...البلسم الوحيد لألفئدة المكلومة ...لذلك كان الصبر الجميل ....الكَب
 ....والقلوب الحزينة

هذا حال من لم يصحبك ...محمد بل وأحمد  ال من لم يلْقَك أيها الحكيم النطاسيهذا ح
فكيف بمن صادقك ...هذا حال من لم يعرفك عن قرب ومخالطة من أقراني...من امثالي

بل والعالم ...كيف بمن عرف فيك الطبيب الخبير والنفساني الكبير ...ورافقك وخبر معدنك
كأس األسى    وهو يتجرع...النابلسي االنسان   عرف فيك من..وقبلهم وبعدهم ...النحرير

محلال ومشخصا لعللها واصفا لها الدواء وصائحا في ..ويحترق بآالم امته ومصائبها ...
  ... الطريق من هنا....ركبها التائه 

أبحث ...أفتش رفوف مكتباتها رفا رفا ...كم همتُ في طرقات الجزائر العاصمة 
لعلها تسد جوعي إلى أدب نفسي ... بل ألتهمها.. ال أقرأها...لنفسيةمجلة الثقافة ا عن

كنت ...ال روح التبعية واالستخذاء..روح التأصيل والبناء تسري فيه..بلسان عربي مبين 
روح الطبيب النفسي والعالم النفساني المؤصل ....كما في كتاباتك وكتبك ... اتحسس فيها

  ....ال روح الببغائي المتوسل..
زرعتَ في فؤادي حب علم النفس وعلم السلوك الذي ...لك ورغم تكويني الطبي لذ

كانو ...وماذا كان االنبياء  "وراثة النبوة" في طبعته المؤمنة... صرت أعرفه لطلبتي بانه
فال نبي .....قلنا لك يومها التبتئس...وحين نعى أخوك جمال مجلتك ..أطباء وعلماء النفس

  ...للتقوىوالعاقبة ...في قومه
ثم يصدمك بجهله المركب بأعالم    قد يصادفك من يزعم أنه طبيب نفس أو عالم نفساني  

وكل ما يحسنه ترديد أقوال بل أقاويل ...جل بضاعته مستوردة......أمته في االختصاصين
وإنا لنشهد اهللا أن النابلسي كان قلما ...ناسبا لنفسه مجد غيره ....المستعربين أو المستغربين 

  .وماكان الجهل وال التجاهل بقيمة التبر ليحيله ترابا...أمة في رجل  بل...سياال وعالما أصاال
العالمة ...أربعة من أعالم النفس والطب النفسي تمنيت أن القاهم وأتعرف اليهم



محمد أحمد   وفقيدنا جميعا العالمة...  جمال التركي  ثم أخوهما  البدري  مالك  وأخوه...  الرخاوي

وأرجو من اهللا أن يديم حياة عالمتنا الرخاوي ذلك ...لقيت جماال ومالكا حفظهما اهللا...النابلسي
ويحول ...فذاك الموت يخطفه منا....أما النابلسي...ويداوي العلة... ليروي الغلة   النهر السيال

بر ونسأل اهللا لهم الص.نعزيهم .فأما الخاص فألهله وذويه ..  وهذا فقد خاص وعام...بيننا وبينه
  ....وأما العام فألطباء وعلماء النفس وهو فقيدهم وصديقهم وزميلهم...والسلوان

الذين يحملون    ألن مصاب......إستثناء في الحياة والوفاة...والنابلسي لمن ال يعرف 
بل مؤذنا ..مناديا ...سادا للخلل..وقد كان مشخصاً للعلل ..فيه جلل ) على قلتهم(هم االمة 

واقيموا لكم صرحا أصيال يكون مدرسة ... ال تدخلو جحر الضب  أن...على مذهب مالك
أبناء "كونوا ....وال تكونوا صدى لغيركم غرباء على أرضكم..نفسية عربية اللسان و الجنان

وخير الوفاء السير ....لهؤالء أقول أجركم اهللا في مصابكم "...عصركم على أرض مصركم

  ...والحفاظ على مدرسته...على دربه 
وإنا هللا وإنا اليه ..... لمحزونون...وإنا بفقدك يا أستاذ الجيل 

                                  ....راجعون

ن ز1#3ط.د         g'ر  

z.ramdan@gmail.com  
 

  اًـــعلم فــخل هــان زاؤناــع
  

 الفاتحة
 نراجعو له وإنَّا هللا إنَّا

 و عبدك انا اللهم الواسعة برحمتك تغمده اللهم. والوفي العزيز وصديقنا فقيدنا اهللا رحم
 لبلده مخلصاً كان فقد  به اعلم وانت النابلسي احمد لعبدك اشهد أني اللهم بيدك، روحي
 .معه وارحمنا وارحمه له اغفر اللهم جلدته، وأبناء طالبه و وعلمه
 والمعذبين ومواطنينا احبتنا نذكر كنّا عندما عينيه ودموع قلبه ورقة خلقه دماثة أنسى لن

 كريمة وعائلة علماً خلف انه وعزاؤنا اإلنسانيه فقدته إنسانا كان لقد. وفلسطين العراق في
 .آلخرته دنياه في قدمه وما بالمرحوم تفتخر

 ����Bرق ا�
�– 
��
#J% 
ikalkubaisy@yahoo.co.uktar 



  طويل كفاح بعد فرسه عن ترجل فارسا النفسية المهنة فقدت
  

 وداعا... النابلسي أحمد محمد الدكتور األستاذ
 النفسيين وأطبائها وأساتذتها علمائها من النفسية األسرة تلقت واألسي الحزن ببالغ. …

 عرفوه ومن وأصدقائه ومرضاه وطالبه وأسرته النفس وعلم النفسي الطب من وأخصائييها
 أحمد محمد الدكتور المعروف النفسي والعالم البروفيسور  رحيل خبر بعد أو قرب عن

 أجل من طويل كفاح بعد فرسه عن ترجل فارسا النفسية المهنة فقدت وبذلك... النابلسي
 ياألكاديم بجانبيها العربي الوطن أنحاء جميع في النفسية المهنة بمستوي االرتفاع

  ...أعطي ما وهللا أخذ ما وهللا... والتطبيقي
 وممارسيها وأعضائها نقاباتها بجميع السيكلوجية النفسية المهنة وعزاء الشخصي عزائي

 وقد رحل أنه  الجليل الراحل يف عزائنا....  والعالم مصر في النفسي بالحقل العاملين لكل
 فقد العربي، والوطن مصر في العلماء وشباب العلم طالب من ضخما إنسانيا إرثا ترك

 من الحياة جعل ما المعطاء -العالم سلوك من يرسمه كان بما الكثير وجهده وقته من أعطي
 في نفسية مؤتمرات من العلمية المناسبات من كثير في بيننا، ووجوده بحضوره تحتفي حوله

 التي" النفسية ةالثقاف"  مجلته خالل من العلمي النشر مجاالت وفي العربية البلدان مختلف
  .وثقافيا علميا متميز عطاء بعد قليلة بسنوات رحيله قبل رحلت
 ألستاذا مع وبالتعاون كلينا مشاركة خالل ومن المجلة تلك خالل من شخصيا عرفته 

 العربية الشبكة تأسيس في  ،)النفسية العلوم في العربية الشبكة رئيس( تركيال لاجم الدكتور
 المتنوعة مشاركاتنا في بالكويت لقاءاتنا في أيضا وعرفته...  يسهاتأس بدايات في النفسية

 أهمها من كان الطبية  النفسية العلوم في   علمية وأنشطة مؤتمرات من فيها يعقد كان فيما
 لي كان والتي أجزائها بكل األميري الديوان عن صدرت التي النفسي الطب موسوعة إنجاز
 لفراقه وإنا واسعة رحمة النابلسي. د اهللا رحم.... أجزائها بعض مراجعة شرف

 وتفوق نجاح من لها نرجو بما  مسيرتها تواصل أن النفسيبة للمهنة يمكن فلن...لمحزونون
  .  الرجل هذا أمثال برحيل

�1�ا��:
ر إ%اه�* – &' 
drsattaribrahim@gmail.com  

 



  .. وخالص التعازي السرته وتالمذته واصدقائهرحمه اهللا 
    

الرحمة والغفران لروحه ، وتحية صادقة لسبقه كعالم نفسي عربي في المشاركة في 
انشاء الجمعية السورية للعلوم النفسية والمؤتمر التأسيسي لها التي حينها كنت التقيه الول 

راسات عليا في كلية التربية مرة وهذا كان منذ اكثر من عشرين عاما حينها كنت طالبة د
رحمه اهللا وخالص .. وعلم النفس في دمشق ، وتعرفت معه على اول دورية في علم النفس 

  . التعازي السرته وتالمذته واصدقائه
��,.د 
��=�' 
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  ة والثقافة النفسيةكان علماً في ميدان العلوم النفسي
  

وكان لطيفاً ومحباً .. كان علماً في ميدان العلوم النفسية والثقافة النفسية.. رحمه اهللا 
ولي معه عدة نشاطات في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة وموقع حياتنا النفسية وغيرها ..

لمغفرة حزنت لوفاته وأرجو له الرحمة وا..رحل مبكراً في الزمن العربي الرديء.. 
والبقية في حياتكم وعظم اهللا أجركم وكل العزاء لذويه ولمحبيه وللدكتور جمال تركي ..

  حفظه اهللا

-. دDن ا
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  !!وتــــف المـــي وحفيـــم النفســـالعلي
  

وبعد بضعة , وهو بمثابة نعي لزميل غادرنا بغتة , " موج الحياة"قبل أيامٍ نشرتُ مقاال بعنوان 
وأثناء ذلك توفى أحد المفكرين المؤمنين , صديقه الذي كان رئيس جامعتنا وأستاذنا  أيام غادر

, وهذا الصباح تطالعني شبكات التواصل اإلجتماعي بنبأ رحيل عالم ومفكر , برسالتهم اإلنسانية 
وكان ذو باع طويل في نشر ,  دسوهو في بداية عقده السا, وكاتب خبير بالعلوم النفسية والسلوك

  .التي له فيها حضور إعالمي متميز, قافة النفسية في بالدنا العربية إنطالقا من لبنان الث
, وما خطر على بالي بأنه سيرحل بهذه العجالة , وكنت على تواصل معه لفترة قريبة 

  !!وكأنه الشمعة التي انطفأت



  !إحترت بتفسير األمر؟
  !الموت حق ولكن كيف يموت عليم النفس ؟

  !!نفسي يموت بالسكتة القلبية وربنا يسترنا جميعا؟العليم ال
وزميل , توفى طبيبان أخصائيان بالسكتة القلبية , عندما كنت مقيما في الطب النفسي 

وكنا نتفاعل على شبكات , ثالث كان صديقا عزيزا يكتم السر في زمن ال تُكتم فيه األسرار 
  .اإلنترنيت وفوجئت بموته بالسكتة القلبية

م إن كان هذا ينطبق على فقيدنا األديب األريب الذي أنسنا بصحبة أفكاره ورؤاه ال أعل
التي إجتهد فيها بإستنتاجات ذات قيمة حضارية وقدرة وعي , وتحليالته ودراساته وكتبه 

  .وإدراك متميز
, كان يسعدني التواصل معه والتحاور في موضوعات نفسية سلوكية فكرية صعبة 

فعقب كل جواب أجده قد فتح , قة وصائبة وذات قدرة تنويرية وإلهامية وكانت إجاباته دقي
  !!وأدركت اليوم مقصده من كلمة سنلتقي, وحسبتنا سنلتقي , أبوابا كانت مغلّقة 

فأعجبتني شجاعته الفكرية وطرحه الجريئ , األستاذ النابلسي كنت أتابعه وأتفاعل معه 
إدراكا منه بضرورة وأهمية الثقافة , ية تنويرية وكأنه يحمل رسالة نفسية سلوك, وقوة حجته 

  .الذي تخيمت عليه األمية النفسية, النفسية في المجتمع العربي 
, لكنه أصر على ذلك , وحاولت , وكم تمنيت أن أثنيه عن عدم إصدار مجلته النفسية 

  .وبقي مشعال تنويريا في األوساط اإلعالمية كافة
وفي , شعلة نفسية في ذروة توهجها اإلدراكي والمعرفي  إنه لمن المحزن حقا أن تخبو

  .أوج حكمتها ودرايتها السلوكية لألوضاع العربية وآليات وما يتحقق في ربوعها
وخسرت الحركة الثقافية النفسية رائدا ومفكرا , وبرحيله فقدت لبنان عمودا ثقافيا منورا نادرا 

  .اعة األفضل العربي على جميع المستوياتوقدوة للتغيير والتقدم وصن, ومعلما وأستاذا 
وألهم أهله وذويه وزمالءه وأصدقاءه , رحم اهللا األخ العليم األستاذ محمد النابلسي 

  .وأحبته ومتابعيه الصبر والسلوان
  "وما تدري نفس بأي أرضٍ تموت"

ا�H. د'
 .ـ
دق ا��
rrai@gmail.comsadiqalsama  



  نجم ساطع في سماء العطاء العلمي بال حدود
  

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم

انه . انها خسارة كبيرة، ان يسقط نجم من نجوم العلم والطب النفسي في العالم العربي
محمد احمد النابلسي، غفر اهللا له ورحمه واسكنه فسيح جناته، يأفل نجم / بوفاة البروفيسور

ماء العطاء العلمي بال حدود، انه من الذين اقتطعوا مساحة كبيرة من جهودهم ساطع في س
واهتماماتهم من اجل اآلخرين، انه من الذين قالوا ها آنذا قد اكتسبت العلم والمعرفة، ما هي 
رسالتي ؟ فقد أدى رسالة، من خالل تأسيسه لمركز الدراسات النفسية، ومجلة الثقافة 

تأسيس شبكة العلوم النفسية العربية، ونشره للكثير من الكتب النفسية، ومشاركته في 
  .والبحوث والمقاالت

    .انه مصاب جلل

  .أتقدم بتعزية خالصة ألسرته ولكل أصدقائه ولنا جميعا

ندعو اهللا ان يتقبل منه ما قدمه، من علم ومعرفة وتعليم وعالج وتدريب وإرشاد، وان 
  .يجعله في ميزان حسناته

  ".انا هللا وانا اليه راجعون" "الموت كل نفس ذائقة"
  

 5J/�' R"%- Hا?Iا. 
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  يرحل الكبار مبكراً وال تمنحهم الحياة فسحة إضافية
   

ل يرح. يختلف الناس في الحياة ويتساوون في الموت، وليس لنا أمام الموت سوى التأمل
قد . الكبار مبكراً وال تمنحهم الحياة فسحة إضافية، يموتون وتموت معهم أحالم ومشاريع

جاهد . تتفق معهم وتختلف في بعض القضايا، إال أنه عند الموت ال يعود للخالف معنى
وصارع في سبيل الثقافة النفسية، ونشرها، وعرفت المجلة أوقات صعود وهبوط، لكنها 

لمجلة أن تستمر، وفتحت الباب واسعاً لشتى المواضيع، لكنها  استمرت أطول مما يمكن



ظلت تجربة فردية كغيرها من التجارب مرهونة بطموح شخصي لتحريك واقع ظل راكداً 
رحل الدكتور محمد أحمد النابلسي مبكراً، ورحلت معه تجربة تشاركنا بها عبر . وما زال

حكايات وقصص . ، وبقيت الصداقةأكثر من عقد من الزمن، واختلفنا في قضايا فكرية
وليس لنا في هذه اللحظات إال أن . ستبقى وتموت مع أصحابها وتاريخ يمضي وال يوثق

     .الرحمة للدكتور محمد أحمد النابلسي: نقول
 ��2 ر3iان. د.أ'
� 

http://psychologica.webnode.com  

  

  اه اهللا خير ما يجازى عبد على عملهفجز
  

اجتهد أستاذنا في التأصيل اإلسالمي لعلم النفس، فجزاه اهللا خير ما يجازى عبد على 
 عمله، وإنا هللا وإنا إليه راجعون

� ا����� أ3%�Fوة. د/] 
abou_halawa2003@yahoo.com  

  

  جل جامعة معارف في شخص واحدلقد مثل الر
  

بعض الناس يمتدون في الزمن إذ يرحلون عن الدنيا والبروفيسور النابلسي واحد من 
لقد مثل الرجل جامعة ...هؤالء بما تركه من أعمال تشهد على عبقريته وجهده المحمود

 اللهم ارحمه وأكرم نزله وتقبله...لقد كان أمة في اختصاصه ..معارف في شخص واحد 
  علي خرف اهللا أستاذ علم النفس بجامعة الوادي الجزائر.د..   في الصالحين

�=1 j
>M 
psych@hotmail.com-ali  

  

 يحملنا أمانة الحفاظ على مواصلة الكدح وأن نجتمع عليه تعالى، ونفترق عليه سبحانه

  
ريم ، الذى لم أشرف بمعرفته شخصيا، لكننى شرفتُ دعونى أقول لهذا الراحل الك

 :بمتابعة عطائه وإبداعه،دعونى أقول له ، أى لنا 

   
لكل  ، ذلك الوعى اآلخر، إلى وجهه تعالى، هو رسالة يرسلها الراحل األمين  الموت



  من بقى لحمِل األمانة
    هو عظة دافعة ملزمة، :  الموت

  :تعجل لقاءه، أقول لك ما قاله أبو العتاهية البنه الراحل فدعنى أيها الراحل الكريم الذى
  وأنتَ اليوم أوعظُ منك حيا   وكانتْ فى حياتك لى عظاتٌ

   
حين ينتقل وعىعزيزٍ له هذا االتساع وهذه الحركة، إلى رحاب أوسع، فهو يحملنا أمانة 

  الحفاظ على مواصلة الكدح
  نهوأن نجتمع عليه تعالى، ونفترق عليه سبحا

  فتظل الدائرة تتسع لتشمل كل البشر، إلى وجه اهللا
ـْك السالمة    .صاحبت

  
ـّا بعده،   اللهم ال تحرمنا أجره، وال تفتن

  وال توقفنا دون غاية ما كان يتمنى ويسعى لصالح كل الناس 
  واغفر لنا وله


وى.د.أM l�m ا�
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  جعل اهللا له من كل حرف أفاد به البشرية و من كل فكر سقاها إياه حسنات
  

ليس لنا إالّ أن نطلب له الرحمة و الغفران، و جعل اهللا له من كل حرف أفاد به البشرية 
 و من كل فكر سقاها إياه حسنات توازي ما خلق الرحمان الرحيم في كل العالمين

ســـــور محمـــــد احمـــــد النابلســـــي و رحم اهللا البروفي
  ألهم ذويه و أصدقائه و محبيه و كل من عرفه بخالص التعازي، أسكنه اهللا فسيح جنانه
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  اـــا وأفكارنــي نفوسنــاً فــى حيــسيبق
  

وعالم    سيبقى حياً في نفوسنا وأفكارنا إنه صديق ودود    راجعون   إليه   وإنإن هللا
وتعلمنا منه كل   الكثير  منه  أخذنا  ،    طرابلس    في عيادته 1970  نشيط عرفته منذ

 فسيح جناته  في علم النفس والطب النفسي رحمه اهللا وتغمده  ماهو جديد
د<�&2 ا�?را. د  

dralzarrad@gmail.com 
 

  أيكة ظليلة وارفة صداحة األفكار, فقدت مروج النفس العربية  
  

أيكة ظليلة وارفة صداحة , فقدت مروج النفس العربية , برحيل األستاذ محمد النابلسي 
  .واإلباءزاهية بالكبرياء والشموخ والعزة , مثمرة معطاء , جذّابة األغصان , األفكار 

  .وتمنح المكان إحساسا بذاته وقدراته, أيكةٌ تُحرك الرياح من حولها  
وكشف آليات , أيكة عربية نفسية متحدية مناضلة في دروب إسترجاع الوعي النفسي 

  .التداعيات التي تريد أن تجرد الوجود العربي من لونه اإلنساني األخضر
وبترجله عن مواكب الحضور والتوهج , النابلسي رحل العليم المنير األستاذ محمد 

نثرت بذورها في تربة , وأيكة حضارية معاصرة , خسرنا أمةً عقلية إدراكية , المعرفي 
  ...وإنها لمؤمنة بأن البذور ستغدو أشجارا باسقات, األجيال 

  .فالصيرورة الكبرى تطلقها دوحة ذات إرادة إبذارٍ واعد وإنطالق رائد
برحيل عمود مؤسس لخيمة وجودها المتفاعل , نا وميادين العلوم النفسية  ونعزي أنفس

  .مع مفردات تطلعاتها المطلوبة
وتحويلها إلى , وأروع معاني العزاء أن نحمل راياته ونجتهد في إقامة عمارة أفكاره 

المتعطش ألفكار نفسية إستشرافية إستنهاضية تترجم جوهر أمة , سلوك متفاعل مع واقعنا 
  !!يدنها أن تكوند

  "وإنا هللا وإنا إليه راجعون"
  

ا�H-د'

دق ا��. 
sadiqalsamarrai@gmail.com  



مع الصالحين ورواد النهضة التنويرية العربية ..إلى جنة الخلد إن شاء أهللا 
   اإلسالمية الحديثة

  

  ....وكل محبيه ...زمالئه وطالبه...قيد البروفسور أحمد النابلسي األخوة األعزاء عائلة الف
تلقينا نبأ رحيل األستاذ ...مؤمنة بالقضاء والقدر....بقلوب مليئة بالحزن واألسى 

  والزميل العزيز أحمد النابلسي
  أحمد احد.الذي اعتبر د

سسها وقادها وساهم ومن خالل مؤسساته التنويرية التي أ.. قادتها بكل جدارة واقتدار
مثل مركز أألبحاث والدراسات ومجلة الثقافة النفسية على سبيل المثال ال   –ورعاها 
  منبرا علميا وثقافيا لنشر وتعميم منجزات العلوم الطبية - الحصر

  .....الجسدية ومختلف فروع وتخصصات علم النفس والعلوم اإلنسانية األخرى -النفسية
موجها ,أخا عزيزا  -نحن أعضاء الجمعية النفسية اليمنية–برحيله المبكر المفاجئ فقدنا 

  وراعيا لكثير من نشاطاتنا
  .وداعما للعديد من برامجنا العلمية و مرجعية موثوق بها طالما اعتمدنا عليها

  ....بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته  يتغمد أهللا أستاذنا الفقيد 
  .....وينزل علينا جميعا الصبر والسلوان


ن ��,. دM *�
E 
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   د ترك بيننا صدقة جارية تسري في اعماله و في طلبته و في زمالئه
  

بهذه المناسبة االليمة نتقدم باسمي و باسم زمالئي في قسم علم النفس و علوم التربية  
صة العائلة النابلسي و الى كل زمالئنا في بتعازينا الخال) الجزائر (  2لجامعة وهران 

و . الشبكة و الى كافة النفسانيين في العالم العربي ، الذي فقدوا احد اعمدة الطب النفسي 
نتمنى للجميع الصبر و السلوان و للبروفسور محمد احمد النابلسي الرحمة و الغفران ، فقد 

 .في زمالئه  ترك بيننا صدقة جارية تسري في اعماله و في طلبته و

 - '�&3ر ه
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mhamel2003@yahoo.fr  



  نساير و نعاني من وهن نفسي يتنامى بنا
  

 .تغمد اهللا روح الفقيد برحمته الواسعة

مع  2016كنت قد وجهت لشخصه الكريم دعوة الحضور الى ملتقانا العلمي بافريل 
تور جمال التركي و احمد عكاشة لننال شرف حضورهم معنا فكان االجل اسرع سعادة الدك

لرياح بما ال تشتهي السفن، هكذا  و لكن تجري  من االيام التي بقيت على موعد المؤتمر 
نساير و  قابعين،  تمضي بنا الساعات و االيام و هي في الحقيقة اعمارنا تجري و نحن

  .نعاني من وهن نفسي يتنامى بنا
كنت في احد الفرص المتعلقة بازمة مالية المت باحد المجالت النفسية وتم توقيفها من 
هيئات معنية فكتبت تعليقا حول المسالة و قد اعجب االستاذ بهذا التعليق الى درجة انه جعله 

  .في صفحته على موقعه الخاص
ه الصبر و اشكره جزيل الشكر و اترحم عليه و ارجو من اهللا القدير ان يلهم ذوي

  السلوان فانه كريم مجيب
Hا?Iر ', ا�J3E �Tد %, ا. 
 benahmed2005@hotmail.fr 
  

  من مات و هو في ربوع العلم فقد خلد و طاب مقامه دنيا و آخرة
  

مات و هو في ربوع العلم فقد خلد من  رحمه اهللا و أسكنه فساح جناته وأبلغه الفردوس،
 و طاب مقامه دنيا و آخرة

5EF13% ة <#�/5 زه
boualagua@yahoo.fr  

  

كثير ونال القليل من التقدير االهتمام في واقع النسيان والجهل واالحباط قدم ال
  العربي المهين

  

النابلسي الذي كان،  فسية العربية الدكتور محمد أحمدخالص العزاء في فقيد العلوم الن
قدم الكثير ونال القليل   .مازال وسيظل علماً بارزاً في مسيرة هذا االختصاص والتعريف به



واهللا المستعان على  -من التقدير االهتمام في واقع النسيان والجهل واالحباط العربي المهين
وم بعد يوم نجوماً تهوي وشموعاً تنطفى اال بلفتات ولكنها الحقيقة المرة التي نرى ي -  ذلك

 .نظر ونداء تذكير من قلوب مخلصة وزمالء الوفاء

حينما ذهبت خصيصاً  2013كان اخر لقاء لي به في مدينة طرابلس نوفمبر  لقد 
وحينها  -على هامش مشاركتي في المؤتمر االقليمي لتقليل خطر المخدرات - لزيارته

والمرارة بعد ذلك اللقاء للواقع المحبط للكوادر والعقول المستنيرة في شعرت بااللم الشديد 
النابلسي  الدكتور محمد رحمة اهللا على. هذه االمة والتعسف المتعمد والممنهج لتهميشها

    .واسكنه فسيح جناته وإنا هللا وإنا إليه راجعون

دود المهنة ولك عزيزي جمال كل التقدير واالحترام على جهدك وحرصك المتجاوز لح
هذا الزمن، وربنا يوفقك  الذي قلما تبقى منه في   وتأكيد طابعها االنساني واالخالقي

وتقبل إعتذارنا لعدم الصحبة ولكربنا االكبر هناك في . ( مسعاك ولك االجر العظيم  في
   )اليمن - أرض الحروب والكوارث


-. د. أ . *�
E ري
�1�ا�� ,�' 
 maansaleh62@yahoo.com 

  

  يستحق الراحل الكثير وينبغي أن نفعل ونعمل ما نستطيع
   

لم أتمكن من إيجاد مفهوم له في قاموس , ما جمعني بالذي غيبه الموت عن دنيانا
وخفقت بوجه بدر إكتملت . وقد تخطاها خارج حدود نفس إنفلتت من إطار روحها. العالقات

جه منعكسة إبهارا على صفا الموده الصادقة طيلة سنوات تواصلنا الثقافي و دائرة توه
مشاركا في نشاطاتها الجماهيريه , المعرفي وإندماجنا بين طرابلس و الالذقية التي أحبها

  .على منابرها المتعدده 

, كنت منتهيا من جراحة لعيني حين زعقت صاعقة خبر رحيله في يوم الشؤم       
بصري بسواد النفس الذي طالما عرفها في اختصاصه الطبي منهمكا بدراستها  فامتزج سواد

شجعني على اإلسراع في الجراحه ووعدني بزيارة من بعدها لم . والغوص بكوامنها
  .يفاتحني بمرضه ألبقى قويا وهو مواجها لحالته بعنفوان عرفته فيه بكل الظروف



مفر من اإللتجاء إلى اإلرادة ال أن وأمام الهول الذي هزني بألم كبير وجدت أخيرا 
القدريه الذي يبدو البشر ضعفاء أمام جبروتها يحتبسون حزنهم ويفجرونه دموعا ونبضة 

ولست الخاسر , الموت مفردة كبرى , دة الوريد في لحظة هجر يحددها المصير قبل الو
, لسي بسلوكه كل من عرف الدكتور الناب, الوطن الصغير والكبير, الطب, الوحيد إنه العلم 

العزاء للجميع . والفقراء , العداله , تضحياته من أجل العلم , شفافيته , فكره , إنسانيته 
شق شبابها من أخوته وأخواته درب نجاحهم األخالقي واألجتماعي , وألسرة نبيله صادقه

  .والمهني بإفتخار كان يتشامخ بهم 

.... نستطيع كي نبقيه خالدا في فكره الكثير وينبغي أن نفعل ونعمل ما    يستحق الراحل 
  ....ينسى أبداالومثله , وقلوبنا 

 زه�ــــ �oـــ3ر 

J3ر�, S�EذFا�  

logenjbbour@yahoo.com  

  

لم يكمل الدكتور والمفكر محمد النابلسي مشروعه الفكري ولم ير ثماره قد 
  النضج قاربت على

          
خسرت القومية العربية واحدا من منظريها وكتابها البارزين، اكتفى الدكتور محمد 
بالوقوف جانبا لإلدالء برأيه السياسي، دون أن يحاول زج نفسه يوما في معترك البراجماتية 

السياسية، ألنه كان مبدئيا في آرائه، ال مهادناُ و ال رياء.  

خول معتركات السياسيين، فخورا بأنه ال يملك رياءهم كان في دفاعه عن موقفه بعدم د
  .وال قدرتهم على التلون

باختصار برحيلك يا دكتور محمد خسرت فكرة القومية العربية مفكرا مفصليا مرنا كان 
قادرا على الحركة في جميع االتجاهات، ليعطي الرأي واالنطباع من جميع جوانبه، وأبعاده 

  .وزواياه

  ).مكون من مكونات خضابي الدموي(ن القومية العربية لطالما قلت لي إ



نعم لم يكمل الدكتور والمفكر محمد النابلسي مشروعه الفكري ولم ير ثماره قد قاربت 
على النضج، شاءت األقدار أن يرى حلمه الذي عاش من أجله و كرس الكثير من كتاباته و 

المحيط و بدأت الرواسب تتكاثر عليه مؤلفاته له، حلم القومية العربية وقد وصل إلى قاع 
  .معلنة رحيال قد يكون أزليا

وهذا ما يجعلني أتسأءل عن سر رحيلك المبكّر يا دكتور محمد، هل حقّاً رحلت ألن 
جسدك لم يعد قادراً على الوقوف في وجه ذلك المرض العضال؟ أم عضالها استحوذ عليك، 

  .يبفقررت الترجل عن صهوة الفكرة إلى عالم الغ

  .رحمك اهللا في السماء

نقاشاً كنّا بدأناه (بالمناسبة، هّل سنتابع نقاشنا حول القومية العربية حين نلتقي في السماء 
في منتصف التسعينيات وأوقفناه قسراً في مطلع األلفية الجديدة، أنا وأنت وصديقينا 

لكون أولويات ،، أم هناك في ذلك الجانب من ا)زهير جبور وعالء نعمة( المشتركين 
أخرى، لست أدري، أنت سبقتنا إلى السماء و تملك أجوبة ال نلمكها، هكذا كانت القصة منذ 

  .بدايتها، كنتَ دائما في المقدمة وتملك أجوبة عن قضايا ال نملك أجوبة لها
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bloukbachi@hotmail.com  

  

  وت ــــة المـــس ذائقـــل نفـــك
  

اتقدم باحر التعازي بمنسبة وفاة المرحوم االستاذ الدكتور محمد النابلسي اسال اهللا ان 
  .يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان وانا اليه وانا اليه راجعون

  االستاذ المساعد الدكتور
�����Bا� y�
 

�ادC% 5�'
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natikalkubaisy@yahoo.co.uk 
natikalkubaisy@ymail.com 

  



  جزيل الشكر باسمي وباسم عائلة النابلسي على تعزيتكم العزيزة

  سعادة الدكتور جمال رئيس شبكة العلوم النفسية العربية

اسمح لي ان اشكركم جزيل الشكر باسمي وباسم العائلة على تعزيتكم العزيزة على 
قلوبنا وعلى مشقة السفر والترحال التي تكبدتموها في سبيل التعزية بوفاة أخينا واخيكم 

  دةولكم منا كبير االحترام والحب والمو
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wassimnaboulsi@gmail.com 
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جزيل الشكر باسمي وباسم عائلة النابلسي على تعزيتكم العزيزة

   
سعادة الدكتور جمال رئيس شبكة العلوم النفسية العربية

اسمح لي ان اشكركم جزيل الشكر باسمي وباسم العائلة على تعزيتكم العزيزة على 
قلوبنا وعلى مشقة السفر والترحال التي تكبدتموها في سبيل التعزية بوفاة أخينا واخيكم 

  .الدكتور محمد

ولكم منا كبير االحترام والحب والمو



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقيـــد الراحـــل قــي حــ

 ســــتون – يــــ
     رــمص – هــط ادرــ

       ســوريا - ارـــالحج
  رــمص – ويــالعيس

 تونس - التركي جمال -بالجوائز  يكرموا أن من أرفع

 العربية الشبكة ائزةج على النابلسي احمد محمد البروفسور اسم إطالق
 أرفع هم من العلماء من أن العتقادنا آخر، نوع من له تكريما نعده ، 2011

 األكاديمية المؤسسات على اسماءهم بإطالق الحق تكريمهم ان بل بالجوائز،
 العلوم، رقي على وفضلهم بخدماتهم اعتراف ذلك وفي العلمية، الجوائز

 من بعضا نفيه بهذا علّنا ذلك، قبوله شرف لنا كان و هؤالء، من أنك
 حقه نفيه أن لنا وأنَّى العربي، الوطن في لتطوره خدمات من قدمه لما االختصاص

  

ــادات فــشه
  

ـــتركال الــــجم
ــالق دــعب رجــف

الحج ديــحم دــمحم
العيس نــالرحم دــعب

  
 

أرفع هم من العلماء
 

إطالق اختيارنا إن
2011 النفسية للعلوم

بالجوائز، يكرموا أن من
الجوائز و األبحاث مراكز و
أنك الشبكة في قدرنا و

االختصاص على حقه



 ثالث مدي على و) …عنت من لحقه ما رغم( ملل أو كلل دون جاهدا سعى الذي وهو
 لتأسيس الدعوة خالل من العربية النفسية للممارسة المميزة الخصائص ازإلبر عقود

 كانت ما “الشبكة” أن أعلن عندما سرا أخفي ال ولعلي ،”النفسية للعلوم العربية المدرسة”
 ما و …اليوم الى التأسيس من بداية الالمحدود دعمه ال لو أنجزته، ما ولتنجز النور لترى

 العلمي الصرح هذا على بفضلك رمزي اعتراف اال 2011 ئزةجا على الكريم اسمه اطالق
 ان و …االختصاص اهل جمع في ما حد الى نجح الذي و فيه، الكبير الفضل لكم كان الذي
 في جل الحق له ندعو أن اال لنا ليس. االختصاص على و علينا حقه نفيه ان من أعجز كنا

 “الحق العالم” ان يوم ذات “الرخاوي” علمنا يعلمنا الم …له أهل هو ما عنا يجزيه أن عاله
 هو أليس …حقه يوفوه فلن جزاء من له قدموا مهما الخلق أن و الخالق، اال حقه يفيه لن

 …النهاية نهاية في يجازي من خير
 بزوغ عام ،2011 عام في لحضرتكم الشبكة من الرمزي التكريم هذا يكون ان آمل

“  مجلة اصدار وقف فيه اعلنتم الذي العام هذا في لكم عزاءا خير العربي، الربيع فجر
 .الزمن من عقدين من ألكثر امتدت مسيرة بعد“  المتخصصة النفسية الثقافة

 

     مصر - طه القادر عبد فرج -االنساني  والهم العربي القومي بالهم االنشغال
 

 وبين لتأليف،ا وبين الجامعي، التدريس بين النابلسي احمد محمد البروفسور يجمع  
 هذا وبين النفسي، والعالج للطب العيادية الممارسة وبين العلمية المؤتمرات في االسهام
 في عنهما التعبير يداوم اللذين االنساني والهم العربي القومي بالهم االنشغال وبين جميعه
 في ام ،الدورية المجالت في ام المؤتمرات في هذا اكان سواء السياسية، -  النفسية مقاالته

  . اليومية الصحافة
 امين فهو واالجنبية، العربية، العلمية الهيئات في طيبة وسمعة هامة، مكانة وللنابلسي

 بالقاهرة، تعقد التي السنوية مؤتمراته معظم في ويشترك النفس، لعلم العربي االتحاد عام
 عربية نفسية راتمؤتم ثالثة ورئيس النفسية، للدراسات اللبنانية الجمعية رئيس انه كما

 العالمية الجمعية ومستشار المسنين، لسيكلوجية العالمية الجمعية ومستشار لبنان، في عقدت
 وعضو النفسية للصحة العالمي لالتحاد االقليمي المكتب رئيس ونائب التعبير، المراضية



 انه كما. العرب الكتاب اتحاد وعضو باريس، في الجنسي الطب معهد في محلف شرف
 جامعة وفي االساتذة، لتدريب اليونسكو ودورات بودابست، جامعة في زائر كأستاذ حاضر
 بالحركة العالج على التدريب في شارك حيث الكويت، - االجتماعي االنماء ومكتب دمشق

 عبر النفسي الطب منها متفرقة موضوعات في وحاضر االسقاطية، االختبارات وتحليل
"  منها علمية دوريات لعدة ومحكم مستشار انه كما... يالتحليل والسيكوسوماتيك الثقافي
  "... النفسي للطب العربية المجلة"  و"  النفسي االرشاد مجلة"  و"  نفسية دراسات مجلة
  

       سوريا - الحجار حمدي محمد -النفسية  للعلوم محلية هوية الرساء حضارية عربية

  
 اخماد بهدف الثقافي والغزو لفكريا الى العسكري من التحول على الصراع يوشك

 سيرورة إبطاء على والعمل". تطورا األقل لألمم الحضارية الشخصية ومميزات عالئم
 الفكرية التبعية مستنقع في قابعة الدول هذه يجعل مما المستقل، الحضاري الفكري التمايز

 جهاز وفق" أساسا المنتجة االنسانية والمعارف العلم من لالجترار يضطرها بما. والعلمية
 استاذنا تنبه ولقد. أخرى ثقافات في األعمى للتطبيق صالح غير يجعله مما. األميركي القيم

 الدراسات مركز عقدها التي المؤتمرات في الوقائع لهذه بعمق النابلسي احمد محمد الدكتور
 ومدخل"  و" عربي نفس علم نحو"  شعارين وتحت رئاسته تحت الجسدية – والنفسية النفسية

 سيكولوجيا نحو"  كتابه في قواعده وترسخت الوعي هذا تأكد كما". عربي نفس علم الى
 ". عربية

 بميادينها النفسية للعلوم محلية هوية الرساء حضارية عربية صرخة شكل ما وهو
 العلمي، بفكرنا أحاط الذي الثقافي – الحضاري للخطر استبصارية وقفة أنها كما. المتعددة

 الذي الوقت في المبدعة الذات بأوهام معها نتعامل وممسوخة منسوخة معرفية والبق فبتنا
 اعرف"  مبدأ ان. عمد بدون أو الغير معارف الى باالنتماء وتفاخر عمد عن ذواتنا نمسخ
 ال حيث(  مستوردة انسانية. حضارية معارف من واالنعتاق االنطالقة جوهر هو" نفسك
 . الالهوية عتمة الى بها وتدفع العربية، الشخصية على" كثيرا تعتم) االستيراد ينفع

  
  
 



 مصر – العيسوي الرحمن عبد - غيور وعربي مدقق وباحث كبير عالم

 

 من ضربا علمائها جهود يكون ان يمكن ال الحضارة، بركب للحاق انفاسها تلهث امتنا ان
. المجتمع في الحياة معترك عن بعيدا العاجية ابراجهم في علماؤها يجلس ان او العلمي الترف
 ووطنيته عروبته على غيور وعربي مدقق وباحث كبير عالم غيره، وكثيرون يفعله، ما وهذا

 النفسية الدراسات مركز عام مدير النابلسي احمد محمد الدكتور هو العلمي تخصصه وعلى
 لنظرياتوا والمعطيات الحقائق وضع اجل من جهوده يكرس وهو قليل غير وقت فمنذ, بلبنان

 موضع وضعها والتربية، النفسي والطب النفس علم مجال في العلمية والمكتشفات والمنجزات
  .خليجه الى محيطه من كله العربي عالمنا على والنفع الفائدة لتعم والتطبيق، النفاذ
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  .وضع بروتوكوال خاصا لتدريب االختصاصيين النفسيين على العالج االنشغالي – 1
  في دولة االمارات العربية المتحدة“ وطنــي”مشـارك في الدورات التدريبية لبرنامج  – 2
التدريبية التي اقامها مكتب االنماء االجتماعي ومكتب الشهيد في مشـارك في الدورات  -3

  الديوان االميري الكويتي
الديوان االميري الكويتي في لبنان /منسق الدورات التدريبية لمكتب االنماء االجتماعي – 4
)1999 – 2002.(  

  2001دورة في النبطية حول التعامل مع ضغوط وأزمات الحروب ديسمبر 
  ).1996 – 1989(الجامعة اللبنانية  –) سنوية(ام مواسم الدراسات النفسية منسق ع – 5
  .2004فبراير  15و 14دمشق / دورة تدريبية حول المورفوسيكولوجيا علم نفس الشكل – 6
  2003/  11/  3الى  21دورة تدريبية في مركز الدراسات من : سيكولوجية الشائعة – 7
  .2003 11/  17الى  7ة في مركز الدراسات من دورة تدريبي: السيكومورفولوجي – 8
  2005دورات تدريبية في اطار مركز الدراسات النفسية خالل أشهر شباط وآذار ونيسان  – 9

  
  اتـــل واالطروحـــاإلشـــراف على الرسائ –ك 

 PostDoctoralأطروحة لنيل شهادة معالج نفسي  –) رهاب الموت(عالج حالة هلعية  – 1



  .ونالت درجة ممتاز 1994روز ماري شاهين لجامعة بودابست، و نوقشت عام . دتقدمت بِها 
فــاعلية برنامج “ : أشرف على اطروحة دكتوراه علم النفس في جامعة دمشق بعنوان – 2

صباح السقا العام . اعدتها د“ سلوكي في خفض حدة أعراض اإلكتئاب –عالجي معرفي 
  .وشارك في مناقشتها كعضو شرف. 2004

مشروع رسالة دكتوراه في  –متالزمة الزوجة األولى واضطراباتها النفسية والجسدية  – 3
  .معهد االختصاصات العليا/ جامعة بودابست  –الطب النفسي 

مشروع رسالة دكتوراه في علم النفس  –أسباب حاالت الطالق في الخليج العربي  – 4
  .ليامعهد االختصاصات الع/ جامعة بودابست  –االكلينيكي 

أطروحة لنيل دبلوم العلوم الطلبية في الجامعة  –أساليب التعامل مع الحاالت االنتحارية  – 5
  .1998اللبنانية، 

  .الجامعة اللبنانية –أطروحة لنيل دبلوم العلوم الطبية  –تهيئة الفتاة المقبلة على الزواج  – 6
الجامعة  –وم العلوم الطبية أطروحة لنيل دبل –أسباب رفض الجنس لدى الحامل وعالجها  – 7

  .اللبنانية
  

  المؤلفـــــــات المنشـــــــورة –ل 
  .1988بيروت  –دار النهضة العربية ) / أجزاء 7(سلسلة علم نفس الطفل  – 1
  .تواريخ اصدار مختلفة –اإليمان  –الرسالة / أجزاء  8سلسلة األمراض السيكوسوماتية  – 2
  .1989بيروت  –دار النهضة العربية / اتي فرويد والتحليل النفسي الذ – 3
  .1989 –بيروت  –دار النهضة العربية / قراءة تخطيط الدماغ  – 4
  .1989بيروت  –دار النهضة العربية / إسقاط الشخصية في اختبار تفهم الموضوع  – 5
  . 1990 1بيروت ط-دار النهضة العربية/ مباديء العالج النفسي ومدارسه  – 6
  .1990بيروت  –دار النهضة العربية / االنساني وعلم النفس االتصال – 7
منشورات الجامعة / دراسة في مجتمع الحرب اللبنانية  –األمراض النفسية وعالجها  – 8
  ).2000و1989(ن .د .ومنشورات م ) 1985(
دار النهضة العربية، ) / بالمشاركة(علم نفس الحروب والكوارث  –الصدمة النفسية  – 9

1991.  
دار النهضة العربية، ) / بالمشاركة(سيكوسوماتيك الهيستيريا والوساوس المرضية  – 10

1990.  



  .1995بيروت،  –دار ومكتبة الهالل / معجم العالج النفسي الدوائي  – 11
  .1996الشركة العالمية للكتاب، / طريقة االستعمال  –التحليل النفسي  – 12
  .1996الشركة العالمية للكتاب، ) / ةبالمشارك(الطفل وعالمه النفسي  – 13
  .1995بيروت،  –دار الطليعة / نحو سيكولوجيا عربية  – 14
  . 1997 2مكتب النشر العلمي باالسكندرية، ط/ تقنيات الفحص النفسي ومبادئه  – 15
،  1، الشركة العالمية للكتاب، ط)بالمشاركة(اإلضطربات العقلية و النفسية والسلوكية  – 16

1996.  
  .1999دار النهضة العربية، / العرب والمستقبليات  –سيكولوجية السياسة العربية  – 17
م (منشورات مركز الدراسات النفسية / سيكولوجية السياسة االسرائيلية  -النفس المغلولة – 18
  .2001لبنان، ) د ن
  ).مدن( مركز الدراسات النفسية/ سيكولوجية السياسة االميركية  –النفس المفككة  – 19
  ).مدن(مركز الدراسات النفسية / سيكولوجية السياسة العربية –النفس المقهورة  – 20
  .2001. منشورات م د ن/ العالج النفسي لالسرى وضحايا العدوان  – 21
شارك في موسوعة الجمعية االميركية للعلوم النفسية الصادرة عن اوكسفورد العام  – 22

2001.  
 –تعريب الدليل التشخيصي لالمراض (خيص االضطرابات النفسية شارك في سلسلة تش – 23

  .2001الصادرة عن مكتب االنماء االجتماعي في الكويت العام ) “جزءا 11سلسلة في 
- بيرون,دار الفكر/ خلفية الهجوم على الواليات المتحدة األميركية –الثالثاء األسود  – 24

  .2002، 2ط, دمشق
  .2002,دمشق-دار الفكر،بيروت)/ بالمشاركة( يه ومستقبله ماض –التحليل النفسي  – 25
  دمشق –دار الفكر بيروت / يهود يكرهون انفسهم  – 26
  دمشق –دار الفكر بيروت / فـي مـواجهـة األمــركة  – 27
  .2003لبنان، ) م د ن(منشورات مركز الدراسات النفسية / علم النفس األمني  – 28
لبنان، ) م د ن(منشورات مركز الدراسات النفسية / قل االسير الخصوصية العربية والع – 29

2003.  
  .2004مركز باحث للدراسات بيروت / الحرب النفسية في اسرائيل  – 30
  .2004مركز باحث للدراسات بيروت / صورة سيكولوجية  –ياسر عرفات  – 31
  .2004بنان، ل) م د ن(منشورات مركز الدراسات النفسية / سيكولوجية الشائعة  – 32



  .2003لبنان، ) م د ن(منشورات مركز الدراسات النفسية / الحرب النفسية في العراق  – 33
المركز العربي للدراسات ) مجموعة من المؤلفين/ (أميركا في المستنقع العراقي  – 34

  .2004المستقبلية 
  .2007دمشق  –دار الفكر بيروت / أوهام مشروع الشرق االوسـط  – 35
مركز دلتا لالبحاث / قراءة مستقبلية للتحوالت الشعبية العربية –ثــورات ملهــوفة  – 36

  2011المعمقة بيروت 
م د ن  2الرسالة االيمان وط 1ط) بالمشاركة/ (مبـادئ البسيكوسوماتيـك و تصنيفاتـه  – 37

2011  
ات منشورات مركز الدراسات النفسية م د ن طبع/ معجم مصطلحات الطب النفسي  – 38

  .تصحيحية متالحقة
  2005منشورات مركز الدراسات النفسية م د ن / معجم مصطلحات البسيكوسوماتيك  – 39
40 – Les Nevroses de la Guerre Libanaise. Ed: C.E.P.S. 2006.  
  

  الترجمـــــات المنشــــــورة –م 
 1987 1فسية،طمركز الدراسات الن/ بيار مارتي  –الحلم والمرض النفسي والنفسدي  – 1

  .1993، 15في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد 2وط
  .1990دار النهضة العربية، / جاك واينبرغ  –عيادة االضطرابات الجنسية  – 2
  .1990دار النهضة العربية، / إليزابيث موسون  –نظريات حديثة في الطب النفسي  -3
  .1990دار النهضة العربية،  /يوكيكو آرو  –الشياتزو  –الضغط باألصابع  – 4
لبنان، ) م د ن(منشورات مركز الدراسات النفسية / تحليل الرئيس األميركي ولسون  – 5

2003.  
  

  البحـــــوث األكــاديميـــــــــة –ن 
بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية / تربية األطفال العباقرة : محمد احمد النابلسي – 1

  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1990 يناير 1المتخصصة العدد 
بحث منشور في مجلة / رسم الوقت في أوضاع الكارثة ): بالمشاركة(محمد احمد النابلسي  – 2

  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1990ابريل  2الثقافة النفسية المتخصصة العدد 
بحث منشور في /تنمية القدرات العقلية لألطفال  – الصحة العقلية: محمد احمد النابلسي – 3



كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية  1990يوليو  3مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد 
  .العربية

بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية / اإلسـقاط ودراسة الشخصية : محمد احمد النابلسي – 4
  .نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربيةكما  1990اكتوبر  4المتخصصة العدد 

بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية / اإلدمان وحش يهدد المجتمع : محمد احمد النابلسي – 5
  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1991يناير  5المتخصصة العدد 

بحث منشور في / المكتوبة  نموذج االختبارات: االختبارات النفسية : محمد احمد النابلسي – 6
كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية  1991ابريل  6مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد 

  .العربية
بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية / الشخصية واالختبار النفسي : محمد احمد النابلسي – 7

  .النفسية العربيةكما نشره موقع شبكة العلوم  1991يوليو  7المتخصصة العدد 
بحث منشور / مشكلة الشباب المحارب في مجتمع الحرب اللبنانية : : محمد احمد النابلسي – 8

كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية  1991اكتوبر 8في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد 
  .العربية

بحث منشور في مجلة / األمن االجتماعي و االنصهار الوطني : محمد احمد النابلسي – 9
  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1992يناير  9الثقافة النفسية المتخصصة العدد 

في مؤتمر نحو علم نفس عربي / ضرورة تعديل التصنيفات الدولية : محمد احمد النابلسي – 10
شره موقع شبكة كما ن 1992أبريل  10بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد 

  .العلوم النفسية العربية
بحث منشور في مجلة الثقافة / فرط النشاط الحركي لدى األوالد : محمد احمد النابلسي – 11

  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1992يـوليو  11النفسية المتخصصة العدد 
منشور في مجلة الثقافة النفسية بحث / البسيكوسوماتيك الدوائي : محمد احمد النابلسي – 12

  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1992أكتـوبر  12المتخصصة العدد 
بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية / األسس اإلحيائية للسلوك : محمد احمد النابلسي – 13

  .يةكما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العرب 1993يناير  13المتخصصة العدد 
بحث منشور في مجلة / صدمة العملية الجراحية وهوام الموت : محمد احمد النابلسي – 14

كما نشره وموقع شبكة العلوم النفسية  1993ابريل  14الثقافة النفسية المتخصصة العدد 
  .العربية



بحث منشور في مجلة / العالج الدوائي لحاالت القلق و االنهيار: محمد احمد النابلسي – 15
كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية  1993يوليـو  15لثقافة النفسية المتخصصة العدد ا

  .العربية
بحث منشور في مجلة / الثقافة النفسية بين المفاهيم و الحاجات : محمد احمد النابلسي – 16

كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية  1993اكتـوبر  16الثقافة النفسية المتخصصة العدد 
  .ربيةالع
بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية / طوارئ الطب النفسي : محمد احمد النابلسي – 17

  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1994يناير  17المتخصصة العدد 
بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية / االختبار النفسي اإلسقاطي : محمد احمد النابلسي – 18

  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1994ابريل  18د المتخصصة العد
بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية / اضطرابات القلب النفسية : محمد احمد النابلسي – 19

  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1994يوليـو  19المتخصصة العدد 
بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة  /الرهاب اللغوي : محمد احمد النابلسي – 20

  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1994اكتوبر  20العدد 
بحث منشور في / آفاق التصوير العصبي بالرنين المغناطيسي : محمد احمد النابلسي – 21

العلوم النفسية كما نشره موقع شبكة  1995يناير  21مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد 
  .العربية

بحث منشور في مجلة / الكتاب النفسي وسياسة النشر ): بالمشاركة(محمد احمد النابلسي  – 22
  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1995ابريل  22الثقافة النفسية المتخصصة العدد 

شور في مجلة الثقافة بحث من/ ورقة بيضاء .. تكاليف الجهل : محمد احمد النابلسي – 23
  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1995يوليـو  23النفسية المتخصصة العدد 

بحث منشور في مجلة الثقافة / نحو ميثاق شرف للنفسانيين العرب : محمد احمد النابلسي – 24
  .العربية كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية 1995اكتوبر  24النفسية المتخصصة العدد 

بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة / عـروض كتب : محمد احمد النابلسي – 25
  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1996يناير  25العدد 

بحث منشور في مجلة / أزمات النشر العلمي في العالم العربي: محمد احمد النابلسي – 26
  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1996ابريل  26ة العدد الثقافة النفسية المتخصص

بحث منشور في / دراسة حالة واستراتيجة عالج  –رهاب الساح : محمد احمد النابلسي – 27



كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية  1996يوليـو  27مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد 
  .العربية

بحث منشور في مجلة / اختبار رسم الزمن في السيكوسوماتيك : نابلسيمحمد احمد ال – 28
كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية  1996اكتوبر  28الثقافة النفسية المتخصصة العدد 

  .العربية
بحث منشور في مجلة الثقافة / االختبارات النفسية البيولوجية: محمد احمد النابلسي – 29

كما نشره موقع شبكة العلوم  1997يوليو /ابريل  31- 30المزدوج النفسية المتخصصة العدد 
  .النفسية العربية

بحث منشور في / تعابير الوجه اللغة األكثر عالمية بين اللغات : محمد احمد النابلسي – 31
كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية  1998يوليو  35مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد 

  .العربية
بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية / سيكولوجية المعلومات: محمد احمد النابلسي – 32

  .كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية العربية 1998اكتوبر  36المتخصصة العدد 
بحث منشور في /  Affectophilieهوس التشخيصات المزاجية : محمد احمد النابلسي – 33

كما نشره موقع شبكة العلوم النفسية  1999يناير  37العدد  مجلة الثقافة النفسية المتخصصة
  .العربية

بحث / النقلة والفكاهة في رسوم المرضى النفسيين): بالمشاركة(محمد احمد النابلسي  – 34
كما  1999يوليو /ابريل 39- 38منشور في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد المزدوج 

  .العربية نشره موقع شبكة العلوم النفسية
/ الوساوس المرضية وانتشارها الوبائي في مجتمعات الصدمة : محمد احمد النابلسي – 35

كما نشره موقع  2000اكتـوبر  44بحث منشور في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة العدد 
  .شبكة العلوم النفسية العربية

حث منشور في مجلة الثقافة ب/ اإلدمان مشكلة غير قابلة للتجاهل: محمد احمد النابلسي – 36
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        ةــات فرعيــتخصص/ ميــــادين اإلهتمـــام 
ب والبحوث والمشاركات في المؤتمرات قدم مجموعة من الكت: سيكولوجية الكوارث  – 1

كما عمل مستشاراً لمكتب االنماء االجتماعي الكويتي المولج عالج اآلثار . والندوات المتخصصة
وكان قد قدم مساهمات مرجعية في دراساته حول الحرب . النفسية واالجتماعية لغزو الكويت

ة العربي للتربية والثقافة والعلوم وفي االطار مشروع معد في اطار المنظم. االهلية اللبنانية
  مشــروع مساعدة وعالج اطفال االنتفاضة: بعنوان

له مساهمات عديدة في هذا الميدان حيث نشر : االجتماعي والسياسي  –الطب النفسي  – 2
وله أبحاث ومقاالت ) راجع مؤلفاته وابحاثه(بالعربية قائمة من الكتب المرجعية في هذا المجال 

وكان . تحليل الرئيس األميركي ولسون: كما ترجم كتاب فرويد. رة في هذا المجالعديدة منشو
آخر اصداراته في “ قراءة مستقبلية للتحوالت الشعبية العربية –ثــورات ملهــوفة ”كتاب 

  .كما اجريت معه العديد من المقابالت في هذا المجال. 2011الميدان 
حيث قدم اسهامات . العالمية لسيكولوجية الشيوخمستشار الجمعية : سيكولوجية الشيوخ  – 3

عديدة في الميدان وشارك في المؤتمرات المتخصصة بابحاث تتعلق بتطبيقات االختصاص في 
دار الراحة ومأوى : ومارس االختصاص في مؤسسات تعنى بالشيوخ ومنها. البيئة العربية

ر داعم للتشخيص السيكاتري دورات التنويم كعنص: ومن ابحاثه في المجال. العجزة وغيرها
  .للمسنين

ومنها االعمال . يعمل بالتنسيق مع عدة مراكز وجمعيات إقليمية وعالمية: السيكوسوماتيك  – 4
باالشتراك مع بيار “ مبـادئ البسيكوسوماتيـك و تصنيفاتـه”: المشتركة المنشورة بالعربية مثل

سيكوسوماتيك ”وكتاب “ نفسي والنفسديالحلم والمرض ال”وكتاب . مارتي وجان بونجامان ستورا
  .“معجم مصطلحات البسيكوسوماتيك”كما وضع . “الهيستيريا والوساوس المرضية

له عدة أبحاث في المجال ودرس االختصاص في كلية العلوم الصحية : العالج االنشغالي - 5
اما والرسم والتعبير ويتضمن بروتوكوله للعالج االنشغالي الجمع بين السيكودر. بالجامعة اللبنانية

بالصاق الصور واالسترخاء وتمثيل الحاالت االنفعالية باالضافة الى العالج الجسدي 
Somatotherapie.  

كما شارك في تحويل . من نوع شبيه التات“ اسقاطيا“ وضع اختبارا: االختبارات النفسية – 6
لطب النفسي اختبار رودولف من ايمائي الى اسقاطي وقننه لالستعمال في مجال ا

باالضافة الى . كما وضع مقياسيين لقياس الصدمة في مجتمعات الحروب. والسيكوسوماتيك
كما يمارس تدريب المتخصصين . خاصة بالحاالت الصدمية“ قيامه بترجمة ثالثين اختبارا



رورزشاخ وسوندي ورسم الشخص والشجرة (النفسانيين على اشهر االختبارات االسقاطية 
  .وعرض لمباديء تطبيقها في مجلة الثقافة النفسية المتخصصة.) الخ…ة واختبار القري

  بــــات الكتــتقديم
  ، دار النهضة العربية“ األزمات النفسية والعاطفية”كتاب : موزة المالكي – 1
  ، دار ومكتبة الهالل“ قراءات متعددة للشخصية“ كتاب : روز ماري شاهين – 2
  الشركة العالمية للكتاب“ إلى التحليل النفسي والصحة العقلية المدخل”كتاب : علي زيعــور – 3
  2012الجزائر “ مقدمة في علم االجــرام”كتاب : صالح الدين عباسي – 4
    “المستقبل في قبضة اليد”كتاب : محمد بن سعيد الفطيسي – 5
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