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

 

 ي!!ــــــــــــــــــــــــــــدى النفســـــــــــــــــــــالص

  رــــــــي معاصــــي عربــــــــــز نفســــــــرم "...يــــالنابلس "

 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

 

ال'&��ر دمحم ال�ابل�ي , رم# نف�ي ع�!ي معاص� , إن��� لل����ة ال�ف��ة أله��ها ال��ار�ة 

 ة ل/الح األمة., و,��ها الع�+�ة وال�ل�&�ة الالزم

 

وت�# ب��ادته في ال��امج اإلذا��ة وال�لف#�ة , ل��6 العارف ال�ف��ة وت2��3 الفا0�1  

 ال��ور�ة ل��اة =�3ة.

 

كا له ال��H Iإ=الق ال/�افة ال�ف��ة ع�� مEل�ه ال�ي قام ب�����ها ل���ات ح�ى ق��ل وفاته 

عال�ة , ون�6 لي ع'د مR القاالت ب�3عة أشه� , وت�اول ف�ها م�ض�عات ذات أه�ة ثقا+�ة 

 ف�ها , وشEع�ي &S��ا على ال��اصل معها.

 

 Rه واض�ة وتع�� ع�ولغ , R6اه'یع�R وال��وال'&��ر ال�ابل�ي ی��# WHارزما مVث�ة في ال

 الف\�ة ال]�وحة �Hالسة وجالء.

 

أعادوا ت�&�a وال ب' مR الق�ل Hأنه مR األوائل العاص��R ال^یR ف\�Wا ال�اقع الع�!ي , و 

�هاج H ب��ا إقعH Rال��ل�الت وال�ف���ات وال�����ات , وdنe 0ا وق�!ا , فلWاسمف�داته ل��Wن م�

ال�ف\�j وdعادة ال/�اغة وال��W�ل , وه^ه ق'رة الزل�ا نف�ق'ها , ألن مع0g اإلق��اHات ال�ف��ة 

 ت�ل�ل�ة وتف����ة ال تk'E نفعا.

 

ت +�ه اإلن�ان الEاه' إلس��هاض ال]اقات ال�ف��ة ومR خالل تفاعلي الق/�� معه وج'

الع�!�ة وسW3ها في ب�دقة ال/��ورة الSلى , ل\ي ت��قI إرادة األمة األص�لة وت�RW مR ال�ع��� 

 عR ج�ه�ها ال��nقي.

 

Rالق�ل أنه &ان م�اضال في م�ادی RWالعل�م ال�ف��ة , ومقارعا صل3ا لل��'eات وال/'ات  و�

ع الع�!ي.�E , ولل�اوئ�R ل��6 ال�عي ال�ف�ي في ال

 

�gار نف�ي ذات إس���اجات ب�ه��ها األeام , ول0 تVخ^ H ق�اءاته لل�اقع ال��اسي oو&ان

الدكتور دمحم النابلسي , رمز  

رى  نفسي عربي معاصر , إنب

للتوعية النفسية ألهميتها  

الحضارية , وقيمتها المعرفية  

والسلوكية الالزمة لصالح األمة

أنه من األوائل المعاصرين  

الذين فككوا الواقع العربي , 

وأعادوا تركيب مفرداته  

ليكون متماسكا وقوبا , فـلم  

يمعن بالتحليالت والتفسيرات  

والتبريرات  

يمكن القول أنه كان مناضال

في ميادين العلوم النفسية , 

ومقـارعا صلبا للتحديات  

والمصدات , وللمناوئين لنشر  

الوعي النفسي في المجتمع  

العربي
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 كف�دات لإلح��از وال��قي مR ال�'ا��ات ال�س�مة Hإتقان.

 

س�3اقي الع�في ال�ف�ي م�ارا , وق'وة لل�اضل�R في م�ادیR ال�قي ت��ة له ودام م�هEه اإل

 qال�ف�ي , ألمة أعالمها أس��ا معال0 العل�م ال�ف��ة , وس��وا أغ�ارها , وتف\�وا في معاني " ونف

 وما س�اها"!!

 

  واألمة tH�� ما دامo ت�aE أمSاله!!

تحية له ودام منهجه اإلستباقي  

المعرفي النفسي منارا , وقدوة  

للمناضلين في ميادين الرقي  

 النفسي

  

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-PsyEchoNabulsy.pdf  
 

  2023 انفيج  01قريبــــا... 

  شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة

 لويــــبعامــــا على ا 20التأسيس... من   23تدخل عامها   

 ( 2022 – 2000 ) عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس 22

 2023عشر) لــ"ش.ع.ن" للعام    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 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

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

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

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

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة مــيالعل 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-PsyEchoNabulsy.pdf 

