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 »العربـــي  لإلنساناللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  «  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  

 

  العقول العربية والعلوم النفسية!! 

 ظاهرة معرفية نفسية عربية نادرة ..."النابلسي"
 
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

  أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    
 

     

تحية تقدير  لألستاذ النابلسي في ذكرى رحيله , فـالذي يعطي ال يموت , 
ه وبأمثاله تورق اآلمال وتحيا األمم والشعوبولكل رسالة أجيال رفودة , وب

العق�ل الع
!�ة ذات ق�ة مع
��ة و�اقات إب�ا��ة وق�رات ت�ل�ل�ة ومهارات إس��
ا��ة , وهي 
ت�فاعل ,(ف
دات ع/
ها وت
س. خار�ة )�*�نة ع
!�ة ,اه
ة , ل+*ها عق�ل مه(لة م
)�نة على 

 الهام8 , بل ومق��ة وُم7اردة وُمه5ّ
ة وم*+�!ة.

لعق�ل الع
!�ة ت�اجه َم/�ات ومع�قات وته�ی�ات وع�وانا ساف
ا على وج�دها وت��5(ا ا
ل*�ا�اتها , فال�ف+�
 ع�وان على ال(/الح ,أن�اعها , وت�ف�B العقل الع
!ي ه5�م صاع< ماح< 
على ال7امع�O ,الMالد والMNاد , ولهLا ت��ق< مKان�ة أع�اء العقل وأع�ان الHالل والFه�ان , 

 ه. وأل�انه. وع*اوQ*ه. ال�ی*�ة وال�Kاس�ة وغ�
ها.,(K(�ات

5
R في S ن , إال على شاكلة ما�ة أن ت+��ولهLا أHSا ال OW)S لل�
Qة أن ت��ق< , ولل�S(ق
ا

اب وال�مار الYالق. Yاد والK!ة ,الف�ب ال(*+
 دول الع

�ف واإلنفعاالت فهLه ال)*_�مة الKل��(ة ال�آكل�ة , ته�ف إلى تع�7ل العق�ل و\س�*هاض الع�ا
 RوLل وت�العق 
, وتأه�ل ال*ف�س ل(�QB مO الK�ء والMغHاء واألحقاد وال+
ا�dات , و!Lلc ت��اص

 وQ*�في دورها , فال �j(ة للعقل في أج�ج ال�فاعالت العا��hة ال(Kع�رة.

 ل+O األمة ال تYل� مO العق�ل ال(���Sة الMاسلة الMاسقة ال(ق�امة العBومة , ال7ام�ة ال(kم*ة
,(K�قFل أفHل ووج�ٍد أق�ر , والتBال األمة ول�دة وقادرة على اإلت�ان ,الLیO ی*7لق�ن ,إرادة ذاتها 

 و�اقات ج�ه
ها , ولهLا فهي حّ�ة وم��اصلة ال�أك�� على أنها تMقى وت+�ن.

 Oن إل�ه م�7(�S ل ما�Fفي س n�h*ا ,الغالي وال�ن ض��اذ وأل(ع�Lز في األمة أف
وق� ب
غاSات إنKان�ة ن�Fلة , وفي م�ادیO م�*�عة , )الqقافة العامة واللغة وال�یO وال�Kاسة أه�اف سام�ة و 

والعل�م ب�Y//اتها )افة , وفي العل�م ال*ف�Kة وم*L ب�اSات ن�أتها ال(عاص
ة في العال. الع
!ي , 

العقول العربية ذات قوة  
اعية  معرفية وطاقـات إبد

وقدرات تحليلية ومهارات  
إستشرافية , وهي تتفـاعل  
بمفردات عصرها وترسم خارطة  
كينونة عربية باهرة , لكنها  
عقول مهملة  

العقول العربية تواجه َمصدات  
ومعوقـات وتهديدات  
وعدوانا سافرا على وجودها  
وتحجيما لنشاطاتها  

لكن األمة ال تخلو من العقول  
سقة  المتحدية الباسلة البا

المقدامة العزومة , الطامحة  
المؤمنة بمستقبل أفضل ووجوٍد  
أقدر  

برز في األمة أفذاذ وألمعيون  
ضحوا بالغالي والنفيس في  
سبيل ما يطمحون إليه من  
أهداف سامية وغايات إنسانية  
نبيلة  

قد إنطلق في رحابها عدد من  
المختصين بالعلوم النفسية , 
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 واألمة ت*r5 رم�زا وقادة وعل(اء راسO�Y في معارفه. , وج�اه
 ما ف�ه. مO ال�راSة العل(�ة
 وال�عي اإلدراكي الع(�< , ل�اجات اإلنKان الع
!ي في )ل مWان.

وق� إن7ل< في رحابها ع�د مO ال(O�/�Y ,العل�م ال*ف�Kة , و)*s أتا,عه. م*L الO�*K األولى 
ل�راسة الr7 , و)ان ع(�� ال+ل�ة ال�F7ة ال�ي درسsُ ف�ها واح� م*ه. , و)ان في الع
اق أعالم 


ة نف�Kة مع
��ة ذات �j(ة ت
!�Qة وت�h�tqة , ون�O مO ,ارزون في الr7 ال*فKي , �K)ا ل�Kأس
 ن�ائج ال�فاعل معه. وق� ت+ّ�ّنا ,5ه�ده..

و!
غ. ال���Sات وال(/�ات ل+O الMعx ب
ز في اإلعالم , واآلخ
 في ال�أل�v , ومع_(ه. 
 كان�ا Sع(ل�ن ب�أب ون�اy ل*�
 الqقافة ال*ف�Kة.

 sت+اتف cلL( ة�!
جه�د األ�Mاء ال*فKان��O وال(O�/�Y ,العل�م ال*ف�Kة , وفي ال�ول الع
وت_اف
وا ل�Kاه(�ا ,إن�قالة ن���ة في ال(5�(ع الع
!ي , وت�ع��ه ,أه(�ة ال5�انr ال*ف�Kة لل��اة , 

ة عق�د ال أح� W)S*ه أن ی*+
 ,أن تق�ما مه(ا ق� ت�ق< وتأك� ب
غ. م�اوالت إثارة �Kو!ع� م


 م(ا )ان عل�ه في   -و!أR ال(قای�n  -ل*فKي الع
!ي ال|Mار وال�خان , فال�اقع ا�qW, لHأف
 ب�اSة الMKع�*�ات.

وفي لF*ان ب
ز ال(
ح�م ال�)��ر دمحم ال*ابلKي )َعل. مkث
 في وسائل اإلعالم وال(5�(ع , و)ان 

امج ال�لفازQة , وال/�ف ودور ال*�
 , وق� رف� ال(M�Wة ال*ف�Kة له حH�ر م��اصل فFي ال

,W�ا,ات �j(ة , وأسه. في ب� ال�عي ال*فKي ب�O ال*اس , و)ان �S(ل رسالة مع
��ة خال/ة نLر 
 نفKه ووق�ه في س�Fلها.

 و)*s مO ال(�فاعل�O معه إلحKاسي ,/�ق رسال�ه , و)ان رائعا في إب�اء ال
أR واإلجا,ة على
أس�ل�ي ح�ل م�ض�عات ع/�ة ومعق�ة , وحsFK ,أن*ا ذات ی�م س**7ل< ,(�
وع ج�ی
 ,ال�5 

ز Fدا��ة ت�إشاراته ال sال��اة , ف+ان Oم�ادی O7ف�ه مYأ�فارها , ف sF�ال(*�ة أن O+واإلج�هاد , ل
في ��ات )ل(اته في آخ
 مقابلة تلفازQة معه , وفي خ�ام ت�اصل لي معه )ان Sق�ل " إذا 

 �*ا"!!إل�ق

األس�اذ ال*ابلKي �اه
ة مع
��ة نف�Kة ع
!�ة نادرة , إلS(انه ال(7ل< ب
سال�ه وع(له ال�ؤوب 
 
ال(��اصل في س�Fل تأك��ها وت
س�Yها في ال(5�(ع , وق� ع(ل ب��ٍ� و\ص
ار و!ال ه�ادة إلى آخ

,ه , والRL أSامه , ول� أنه حاول ال�
جل عO ح/ان أمله , ل+O ذلc )ان ,rFK ال(
ض الRL ألّ. 
جعله ی�رك ,أن أSامه صارت مع�ودة , وتقاس بHMعة أشه
 أو أساب�ع , ل+O ن�ر رسال�ه س��وم 

ته ال7ام�ة , و)ل �Kي في مH)S ي!
, وال(�اعل ال�ي أوق�ها لO ت*7فئ , ف��ار ال�ج�د الع

 �x ال��اة.م�جة لها دورها في دS(�مة ال5
Qان , و!ع� ال
جاء في ر!�ع األج�ال ال(��اف�ة إلى �

ت��ة تق�ی
  لألس�اذ ال*ابلKي في ذ)
� رح�له , فالS RLع7ي ال S(�ت , ول+ل رسالة أج�ال 

وكنت أتابعهم منذ السنين  
ولى لدراسة الطب  األ

كان في العراق أعالم بارزون  
في الطب النفسي , أسسوا  
لمسيرة نفسية معرفية ذات  
قيمة تربوية وتثقيفية  

في الدول العربية كذلك  
تكاتفت جهود األطباء  
النفسانيين والمختصين بالعلوم  
النفسية , وتظافروا ليساهموا  
بإنتقـالة نوعية في المجتمع  

بأهمية    العربي , وتوعيته
الجوانب النفسية للحياة  

بعد مسيرة عقود ال أحد يمكنه  
أن ينكر بأن تقدما مهما قد  
تحقق وتأكد برغم محاوالت  
إثارة الغبار والدخان , فـالواقع  

وبأي   -النفسي العربي  
أفضل بكثير مما     -المقـاييس  

كان عليه في بداية  
السبعينيات

في لبنان برز المرحوم الدكتور  
نابلسي كَعلم مؤثر في  دمحم ال

وسائل اإلعالم والمجتمع  

كنت من المتفـاعلين معه  
إلحساسي بصدق رسالته , وكان  
رائعا في إبداء الرأي واإلجابة  
على أسئلتي حول موضوعات  
عصية ومعقدة  

األستاذ النابلسي ظاهرة  
معرفية نفسية عربية نادرة , 
إليمانه المطلق برسالته وعمله  

في سبيل    الدؤوب المتواصل
تأكيدها وترسيخها في المجتمع  

تحية تقدير  لألستاذ النابلسي  
في ذكرى رحيله , فـالذي  
يعطي ال يموت , ولكل رسالة  
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  رف�دة , و!ه و!أمqاله ت�رق اآلمال وت��ا األم. وال�ع�ب.


اس أن�ار ,اه
ة ال7K�ع!!Fة , ون*Kل األمة ق�وة ح�اذ عقLول*ا ,أف  

أجيال رفودة , وبه وبأمثاله  
تورق اآلمال وتحيا األمم  
والشعوب

 
 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-ArabMind&PsySciences.pdf  
 

  2023 انفيج  01قريبــــا... 

  شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة
 عامــــا على الويــــب 20التأسيس... من   23تدخل عامها   

 ( 2022 – 2000 ) عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس 22
 2023.ع.ن" للعام  عشر) لــ"ش  لثكلمتك في السجل الذهبي السنوي (االصدار الثا  شارك بتسجيل  

 شارك برأيــــــك من خالل النموذج التالي 
http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  

 

  او على صفحاتنا للتواصل االجتماعي
https://www.facebook.com/Arabpsynet  

https://www.facebook.com/arabpsyfound/  
 

  او على البريد االلكتروني
arabpsynet@gmail.com 

***   ***   ***  

 ية العربيةشبكة العلوم النفس

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   ـ " شبكة العلوم النفسية العربيةل   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  
 

 

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-ArabMind&PsySciences.pdf 

