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Advisory & Scientific Board  الهيئة  االستشارية والعلمية الُمحّكمة  
 

 

  ةـــــيانوم النفســـــة للعلــــــة العربيــــــالمجل


ــــ	 ����ــــ����  �ــــــ	� �����
ـــــ� ����ـــــ� 

  ســــم النفــي علــة فــة محكمــة فصليــمجل
     


ـــــــ	 ����ــــــــــــــ��   ���� 
ـــــــ	 ���ـ�ـــــــــــ�     ����
�ـــــــــــ� )     $�
ــــ# ��ــــ�"ـــــــــــــ�!    ( ��ـــــــــــ� )     ���ـــــــــــ� ���ــــــــــــ�� )  

����ـــــــ�� ����ــ
ـــــــــ	 ـــــــــــــــ	ـــــ����ــ
ــــــــ  

( .	�ـــــ- )      ��'ــ�,ـــــــــــــــ+*�ـــــــ�(    ()���'ــ��)     ���ــــــــــ� ��ــــ	 &��ـــــــــ%  

�����ـــــــ��  ����ــــــــ��   ��ـــــــ��  ���ـ�ـــــــ� ���

(���ــــــــ	3�4) ���ــــــــــــــ2 �ـــــــــــــــ��    (��ـــــــــــ�)    1ـــــــ� ���'ـــــ�� )���0
ـــ/   


�ـــ� ��������ـــــ���� (�����  
!�! )  
   ـــــــــــ� )( �ــ	�$ـــــــ�4$ــــــــــــــــ5 ���ــ�ــ��ــــــــــــــــــ+   

 (��7�89ــــــــــــــــــــــ�) �6
ـــــــــــــــــ� ����$ــــــــــــــــــــ�

  (��1ـــــــــــــــــــــــــ�3)  �ــــــــــــــــــــ��( �ـــــــــــــــــــــ�!�:

  ـــــــ�= )( �>;ـــــــــــــ ��;ــ��ـــــــــــــــ+ ����ـــــــــــــــــــــ�!

  ( ���ــــــــــــــــــــــ��@ ) ?ـ��ـــــــــ/ ��
ــــــــــ< &��ــــــــــ%

  ( ����	4$ــــــــــــ� ) Aـــــــــــــــــــــــــ��@ ���1
ــــــــــــــ5

���$�ــ�/ �����@ ) &ــــــــــــــــــ�4@ �����ــــــــــــــــــ��  )  

  ���	$D) –(��7�89�  ـــــــــ# 6ـــــــــــــــــــ	 ���Cـــــــــــ

  ( ����	4$ــــــــــــ� )�Eـــــــــــ�  ��ــــــ	 ��$�ـــــــــــــــ+       


ـــــــ	3 ���ـــــــــــ	4   ( �	�$ـــــــــــــــــــــــ�) �ــــــــــــ��8 

  ) ( �34�Fــــــــ�3     !�ـــ
ـــــــــــــــــ� �ـــ��ـــــــــــ

���%ــــ$ــ#ــ
ــ� ���
�ـــ� �

��) )$ـــــ' ��&ـ�ــــــــ	���  
!�! ) ��) ��(ــــ  ��&��ـــــ�   ���  
!�! )  

ــ+ ـ�6ــ�� ,�ــ�( ��Hــ+  �1	�ـ   ــ� )( �ـــ�ــــــــــــــــــــــــ+ــــــ� ���G���ـــــــ"��ـــــــــــــC��I)( >ــــــــــــــــ  

  ( ����	4$ـــــــــــــ� )ــ�  ـــــــ���  0ـ. ���9�ـــــــ"ـــــــــــ


ـــ�Kـــــــ�ــــــ< �1ــــ� L( ��7�89ـــــــــــــــــــــ�)ــــــــ��  


� )ـــ+ــــــ	�4 ��'�
�ــــــ��4 *ــــــ���C$�� / @����� )  


ــــــــــ< )ـــــــ� ـــــــــــ�M *1ــــــــــ��ــــــC��I)  

  ــــ�= )( �>;ـــــــ��0ــــ�   �1 ���ــــ�� �N	��Kـــ+

1 (�	�$ـــــ�/ ��1ــ�3)ـــ�3 )���0
ـــــــــ/ ــــــ� �����ـــ

1ـــDـــــ��O #ــــ�	ـــ< )ـ� ���8$ــــ8 �
C��I/:8ــــP )  

1ـــــ� �����ــــ Q1ــــ� ���ــــ  ـــــــ	3�4)(���ــــ�3

��	 �0ــــــــــ Rـــــــــ�  !�7ـــــــــــــــ�  ــــــــــ� )( �

���$�ــ�/ ��4�Fــ )ـ� ����
ـــــ�!�
ــــ� "��ـــــ� 1ــــ )  

    ( ��7�89ـــــــــــــــــــــ�) ــ�Nــــــــــ� ���ــــــــــ� 1ــ"��ــــ
    ــــــــــــــ�)ــــــــــــ(�ـــــــــــ� ـــ	 ��ـــــ� ��ــــــــ"	�ـــــــ

�ـ�/ ����	4$ـ� )ــ�! ــــ� ���ــــــــــــــــ���
ـــــــــــــ�)    

ـــــــ� �6
ـــ�8��QـــــــــــــــA �3�4)ـــــ	(���ـــــــــــــــــــ    

1
ــــــــــــــــــRـ��1ـــــــ�3 )���ـــــ� SIــــــــ
    ـــــــ� )( �

ـــ��    ( ����	4$ــــــــــــــ� )ـT   ــ&��ـــــ% �< )���0
ـــــــ/ ��

    ــــــ< )( ��
ـــ�ــــــــــــــــ� ـــ� ����Iــــــ��G�� Uــــــ1ـــــ
    ــــــــ�= )( �>;ـــــــــــــ�Vــــــ����$ـــــــــ/ ���ـــــ� 1ـــــ


ــ�Eــــــــ1ــــــــ� �W���  4)ـــ�ــــ� ����I / =�;<� (    
��3) –(�����@ ــــ/ـــ�ــــــــــــــــ+ ,�Xــــــــــــُ    

    ــــــ�)(�ـــ�ــــــــــN!:   ـــــــــ� ��
ـــــ� ��	 �ـــ���
   (  ����&�: )ــــــ� ــ�ــــــــــــــــ�!�3 4!$ــــــــــ


ـــ�</ ����	4$� )ــــــ�� ـــ� ��1ـــــــ< 1ــــــــــ��ــــ�� )    

  ��ـــــــ	]  ��	�.ـــــ��+  !)$�ــــــــ�W��� 3ـــــــــ+    �����.
�$ـــ�:  

  تونــــس –إصــدار مؤسســة العلــوم النفسيــة العربيــة  
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C o n t e n t   الفـهــــرس      

 

 

  

 

 

��������� &���������2022� � 

 

� »اللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  - من مجلة "نفسانيات" 75ملحق العدد  

 5  االفتتاحية..وما زلنا نكدح معا تحقيقـا للياقة نفسانية وفكرية أرقى لإلنسان العربي 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال التركـــــــــــــــــــــــــــــــجم 

   Iـــزء  ــــــــــــــــــــــــــــــالجــــــــ 

 

  "ـيــــــــالعربــ  لإلنســــــــانـــة  ـــــــــة والفكريــــــــــة النفسانيـــــــــــاللياقــــ"
ـــــــــال العلميــــــــــــة لشبكـــــــــــة العلـــــــــــوم النفسيــــــــة العربيـــــــــــــة    االعمـــ

 7

 8ة  النفسانيــة والفكريـاللياقــة  بالخاصــة  والمجالت   الدوريـات فهرسـة 

 24ة  ة باللياقـة النفسانية والفكريـة الخاصة االصـدارات المكتبيــفهرسـ 

 يــــــــــــــال التركــــــــــــــجمإعـــداد:   

   I Iـــزء  ــــــــــــــــــــــــــــــالجــــــــ 

 67  كولوجـــي والسياســـي النابلســـيقــــراءات فـي الفكـــر السي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجي وـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعربيـ ـاـــــــــ  68ةـــــــــ
  ويــالعيس نــــالرحم دـــــــعب 
 71ــيـــــــــــــن العربـــــــــــــي الوطــــــــــــف  اإلنسانيــــــــــــةوم  ـــــــل العلــــــــول مستقبــــــــــــح 
 74ةـــــــــــــــــــــــــرة االقتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــالشخصيـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المقهــــــــــ  80ورة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 88يـــــــــور العراقـــــــى الجمهــــالل علــــــــات اإلحتـــــة لممارســــــــــار النفسيـــــاآلث 
 94ـيــــــــــــــــــــــــــــر االستشراقـــــــــــــــــــــــــــــي الفكــــــــــــفـ  ةــــــــــــــــــــــــــــــنفسيــ ـراءةــــــــــــــــــــــــقــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجيـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشائعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  101ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 107)وارثـــــــروب و الكــــــــــــس الحــــــــم نفـــــــــــعل( ــةــــــــــــــــة النفسيــــــــــــــــالصدمـ6
 111يــــــن العربـــــي الوطــــدرات فـــــوع المخـــــة لموضــــة تكامليـــــــو رؤيـــــنح 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التظاهـــــــــــــــــــــــــــــــ  115رــــــــــــ

119   موجــــــــــــــــــــزة  راءاتــــــــــقــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسياسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  119ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب الى ضــــ  120وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء الشمــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وبرمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلنتخاب   123ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــ
 124 يـــــب النفســـــــــات الطــــــة وأخالقيــــــف: السياســــــــا العنـــــة بضحايـــالعناي 
 126يــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوقـائـــــــــــــــــــــــــــــــــب النفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الشخصيـــــــــ  128 ةـــــ
 يـــــد النابلســــــمد أحمــــــــمح 
 129 دوانــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــى وضحاير ــــــــــــــــــــــــــــي لألســـــــــــــــــــــــالج النفســــــــــــــــالع 
�دمحم عبد الظاهر الطيب�
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  »العربـــي  لإلنساناللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  «  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  
 

      ةية العربيرسالة رئيس مؤسسة العلوم النفس
   العربي نسانإللأرقى   وفكرية نفسانية لياقةمعا تحقيقـا لفتتاحية..وما زلنا نكدح  الا

  الذكرى السنوية السابعة لرحيل العالم النفساني العربي البروفيسور دمحم احمد النابلسي
  
 

 )الطب النفساني، تونس( العلوم النفسانية العربية  شبكة – د. جمـــال التركــــي
arabpsynet@gmail.com  
 

     
 

 

أكتوبــــر    06تم التاسيس لهذا اليــــوم السنــــوي لـ " اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي " ( 
ـد النابلســـي،  تقديرا العماله االصيلة في  من كل عام)  تخليدا  لذكـــرى  الراحـل البروفيســــور محمــد احمـ

 رقي علوم  وطب النفس في الوطن العربي  
  

: السادس  السنوي اليوم"بــ"  مؤسسة العلوم النفسية العربية" في، 2022اكتوبر    6نختفـل اليوم  
مكتبية  عرض الدوريات والمجالت  اإلصدارات ال من خالل"،  العربي لإلنسان والفكرية النفسانية اللياقة

قراءة للفكر السيكولوجي و    الخاصة باللياقة النفسانية الصادرة عن شبكة العلوم النفسية العربية وتقديم
  السياسي للبروفيسور النابلسي من خالل عرض بعض اعماله و دراساته الفكرية

  
من الظلم أن نعتقـل االختصاص ونسجنه داخل أسوارأنه   ،كان بروفيسور النابلسي يردد دوما  

العيادات النفسانية. مضيفـا أن العلوم النفسية تفقد كل قيمة لها إن هي عزلت عن المجتمع اإلنساني  
المتمثلة بالنشاطات اإلنسانية سواء كانت ايجابية أم سلبية. فـالطب النفساني معني بالجريمة كما    وحركته

 برعاية ضحايا الظلم االنساني على ألوانه.
 

د النابلسي أن اإلختصاص ال يكامل صفته العلمية بدون مشاركته  يجإنطالقـا" من هذه الرؤية  
. وعليه فـانه يخوض في الهموم العربية محاوال تسخير الطب النفساني لمصلحة المجتمع  لالنثروبولوجيا

تنوعت كتابات النابلسي لتغطي مجاالت الطب النفساني واالختالف الحضاري والتطبيقـات  العربي. 
 .واللغوية لالختصاص  السياسية واالجتماعية

 
جمع النابلسي بين العمل العيادي والتدريس الجامعي والتأليف والصحافة العلمية النفسانية  

. وهو جمع تكاملي بساعد على تكوين رؤية شمولية للموضوع. ومع  والقراءات السياسية المستقبلية
ه من الطبيعي أن يكون لصاحب  حضوره الملفت في المؤسسات والجمعيات العلمية العربية واالجنبية فـإن

 هذا الموقع حضوره على مواقع مختلفة على شبكة االنترنت.
  

  

  

اكتوبر    6نختفـل اليوم  
، في "مؤسسة  2022

العلوم النفسية العربية "بــ"  
اليوم السنوي السادس:  
اللياقة النفسانية والفكرية  
لإلنسان العربي "، من خالل  
عرض الدوريات والمجالت   

ت المكتبية  اإلصدارا
الخاصة باللياقة النفسانية  
الصادرة عن شبكة العلوم  
النفسية العربية  

من الظلم أن نعتقـل  
االختصاص ونسجنه داخل  
أسوار العيادات  
النفسانية. مضيفـا أن  
العلوم النفسية تفقد كل  
قيمة لها إن هي عزلت عن  
المجتمع اإلنساني وحركته

يجد النابلسي أن  
مل صفته  اإلختصاص ال يكا

العلمية بدون مشاركته  
لالنثروبولوجيا

تنوعت كتابات النابلسي  
لتغطي مجاالت الطب  
النفساني واالختالف  
الحضاري والتطبيقـات  
السياسية واالجتماعية  
واللغوية لالختصاص
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  »العربـــي  لإلنساناللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  «  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  
 

 

  وتبقى الدعوة قـائمة  لتكريم البروفيسور النابلسي لبنانيا و عربيا
مدني اللبناني والى  الدعوة الى المجتمع ال،    مثل هذه المناسبةفي السنوات الماضية، في   كنا وجهنا

 اسمه باطالقلتكريم البروفيسور النابلسي، ، )ومازالت الدعوة قـائمة(الهيئات العلمية اللبنانية والعربية  
  مقترحين عليهم  التالي: والعربية اللبنانية العلمية والجوائز والثقـافية العلمية المعالم بعض على

 
، او  طرابلس  المعالم الثقـافية لمدينةى  احداطالق اسم البروفيسور دمحم احمد النابلسي على   -1

 للمدينة.  الشوارع الرئيسية احدى الساحات العامة او
 

اطالق اسم البروفيسور النابلسي على احدى المؤسسات الصحية الطبنفسانية او العلمية   -2
لما قدمه من خدمات جليلة للطب النفساني وعلوم النفس في    اللبنانية، تقديراالعلمنفسانية  

  .ن والوطن العربيلبنا
 

 
اطالق اسمه الكريم على أحدى جوائز  البحث العلمي التحاد األطباء النفسانيين العرب: ("جائزة   -3

 ")"دمحم احمد النابلسي" لألطباء النفسانيين العرب  البحث العلمي
 

رحم هللا البروفيسور دمحم احمد النابلسي رحمة واسعة وغفر له، وجزاه  
 رزقه الفردوس االعلى من الجنةعن امته خير الجزاء، و 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

جمع النابلسي بين العمل  
العيادي والتدريس  
الجامعي والتأليف  
والصحافة العلمية النفسانية  
والقراءات السياسية  
المستقبلية

الدعوة الى المجتمع  
المدني اللبناني والى  
الهيئات العلمية اللبنانية  
والعربية (ومازالت الدعوة  

، لتكريم  قـائمة)
البروفيسور النابلسي، 
باطالق اسمه على بعض  
المعالم العلمية والثقـافية  
والجوائز العلمية اللبنانية  
والعربية  

اطالق اسم البروفيسور  
دمحم احمد النابلسي على  
احدى المعالم الثقـافية  
لمدينة طرابلس، او احدى  
الساحات العامة او الشوارع  
الرئيسية للمدينة.

سم البروفيسور  اطالق ا
النابلسي على احدى  
المؤسسات الصحية  
الطبنفسانية او العلمية  
العلمنفسانية اللبنانية، 
تقديرا لما قدمه من  
خدمات جليلة للطب  
النفساني وعلوم النفس في  
لبنان والوطن العربي. 

اطالق اسمه الكريم على  
أحدى جوائز  البحث  
العلمي التحاد األطباء  

ب: النفسانيين العر 
("جائزة البحث العلمي  
"دمحم احمد النابلسي" 
لألطباء النفسانيين  
العرب")
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