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  !!وتــف المـــي وحفيــم النفســالعلي
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تطالعني شبكات التواصل 

اإلجتماعي بنبأ رحيل عالم 

وكاتب خبير بالعلوم , ومفكر 

وهو في , النفسية والسلوك

 بداية عقده السادس

 

 

 

كان يسعدني التواصل معه 

والتحاور في موضوعات 

, نفسية سلوكية فكرية صعبة 

ه دقيقة وصائبة وكانت إجابات

وذات قدرة تنويرية 

 وإلهامية 

 

 

 

أعجبتني شجاعته الفكرية 

, وطرحه الجريئ وقوة حجته 

وكأنه يحمل رسالة نفسية 

 سلوكية تنويرية 

 

  

 

 

كم تمنيت أن أثنيه عن عدم 

, إصدار مجلته النفسية 

لكنه أصر على , وحاولت 

وبقي مشعال تنويريا , ذلك 

 ةفي األوساط اإلعالمية كاف

 

 

 

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

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

  .التي له فيها حضور إعالمي متميز, نشر الثقافة النفسية في بالدنا العربية إنطالقا من لبنان 
  

وكأنه , وما خطر على بالي بأنه سيرحل بهذه العجالة ,  وكنت على تواصل معه لفترة قريبة
  !!الشمعة التي انطفأت

  
  !إحترت بتفسير األمر؟

  !الموت حق ولكن كيف يموت عليم النفس ؟
  !!العليم النفسي يموت بالسكتة القلبية وربنا يسترنا جميعا؟

  
وزميل ثالث , القلبية توفى طبيبان أخصائيان بالسكتة , عندما كنت مقيما في الطب النفسي 

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

  
ال أعلم إن كان هذا ينطبق على فقيدنا األديب األريب الذي أنسنا بصحبة أفكاره ورؤاه 

تهد فيها بإستنتاجات ذات قيمة حضارية وقدرة وعي التي إج, وتحليالته ودراساته وكتبه 
  .وإدراك متميز

  
وكانت , كان يسعدني التواصل معه والتحاور في موضوعات نفسية سلوكية فكرية صعبة 

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

  
فأعجبتني شجاعته الفكرية وطرحه الجريئ وقوة , األستاذ النابلسي كنت أتابعه وأتفاعل معه 

إدراكا منه بضرورة وأهمية الثقافة النفسية , وكأنه يحمل رسالة نفسية سلوكية تنويرية , حجته 
  .الذي تخيمت عليه األمية النفسية, في المجتمع العربي 
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إنه لمن المحزن حقا أن تخبو 

شعلة نفسية في ذروة توهجها 

وفي , اإلدراكي والمعرفي 

أوج حكمتها ودرايتها 

 السلوكية لألوضاع العربية

 

 

 

برحيله فقدت لبنان عمودا 

وخسرت , ثقافيا منورا نادرا 

الحركة الثقافية النفسية 

رائدا ومفكرا ومعلما 

وقدوة للتغيير , وأستاذا 

قدم وصناعة األفضل والت

  العربي على جميع المستويات

وبقي , لكنه أصر على ذلك , وحاولت , وكم تمنيت أن أثنيه عن عدم إصدار مجلته النفسية 
  .مشعال تنويريا في األوساط اإلعالمية كافة

  
وفي أوج , إنه لمن المحزن حقا أن تخبو شعلة نفسية في ذروة توهجها اإلدراكي والمعرفي 

  .ا يتحقق في ربوعهاحكمتها ودرايتها السلوكية لألوضاع العربية وآليات وم
  

وخسرت الحركة الثقافية النفسية رائدا ومفكرا , وبرحيله فقدت لبنان عمودا ثقافيا منورا نادرا 
  .وقدوة للتغيير والتقدم وصناعة األفضل العربي على جميع المستويات, ومعلما وأستاذا 

  
الءه وأصدقاءه وأحبته وألهم أهله وذويه وزم, رحم اهللا األخ العليم األستاذ محمد النابلسي 

  .ومتابعيه الصبر والسلوان
   "وما تدري نفس بأي أرضٍ تموت"  
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 دعوة للمشاركة في اثراء االسبوع الثاني بدراسات في الموضوع

 

 
 
 

 تهديكم

  ةـة العلـوم النفسيــة العربيث لشبكالكتاب السنوي الثالـ
 
  

  

  

  

  

  

  

  

    "أرابــسينــــــات/ شعــــــن " 

  مسيــــــرة إثنتـــي عشــــرة عامـــــا

  االهــــــــــداء تحميـــــــــــل 
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