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 هللا الرحمن الرحيم بسم

وهو األمين  استشاري  نرحب في المفكر والعالم السعودي البروف طارق الحبيب 

، 2016األول( عام العام لـ"اتحاد األطباء النفسيين العرب" منذ أكتوبر )تشرين 

ومستشار للمستشفيات الجامعية بـ"جامعة الملك سعود" في الرياض، ومستشار الطب 

 .1998النفسي والمشرف العام ومؤسس "مركز مطمئنة الطبي" منذ 

كما أنه مستشار الطب النفسي لـ"الهيئة الصحية" في إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات 

د في المجلة العلمية لـ"منظمة الصحة العالمية" العربية المتحدة، ومحكم علمي معتم

في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، وكذلك في العديد من المجالت الطبية 

األخرى، وأمين عام "المجلس التنفيذي لمؤتمرات العالج بالقرآن بين الدين والطب"، 

 النفسي".ومستشار لجنة الطب النفسي والعالج الروحي في "االتحاد العالمي للطب 

 1998تولى منصب رئيس "منتدى األطباء النفسيين" في منطقة القصيم بين 

، ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب و"مستشفى الملك خالد 2002و

الجامعي"خالل الفترة ذاتها، وكان محاضراً في قسم الطب النفسي بكلية الطب في 

 في الكلية ذاتها. 1997، وأستاذاً مساعداً عام 1996جامعة الملك سعود عام 

من األبحاث العلمية المنشورة محلياً وعالمياً، وله العديد من المؤلفات التي  40لديه 

تم اعتماد بعضها مرجعاً علمياً في كليات الطب لدى بعض الجامعات العربية في 

السودان ومصر وباإلمارات والسعودية والكويت والدول المجاورة، ومن أهم مؤلفاته 

"، "مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي"، "العالج النفسي والعالج بالقرآن"، "الفصام

 "الطب النفسي المبسط".

 ،" سعود الملك جامعةمن "  1991حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 

 الطب في االختصاص وشهادة ذاتها، الجامعة من 1994 عام  النفسي الطب ودبلوم

ملكية للجراحين في أيرلندا" ، وزمالة في الطب من "الكلية ال 1995فسي عام الن

"جامعة الملك سعود"، وحصل على البورد  1996النفسي من كلية الطب عام 

��األردني في الطب النفسي من "المجلس الطبي األردني"

 حياك هللا. بروف طارق بين اخوانك واخواتك مفيد ومستفيد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                          

وصحبه اجمعين   والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي سيدنا ونبينا محمد

 الحمد هلل القائل بكتابة الكريم

 )   تُْرَجعُونَ  َوإِلَْينَا ۖ  )َونَْبلُوُكم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر ِفتْنَةً 

 والسياسي  اإلنساني المشهد يعيشه ما يخفاكم ال وخواتي  ياخوان يا 

 ظروف تكون تكاد  األيام هذي الحياة مجالت وجميع والتعليمي  واالقتصادي

هذي الجائحة فايروس  سان في الكرة األرضية هذي األيام متشابهة مع انتشاراالن

 في  وبات األلم النفسي وما ينتج عنة من اهتزاز الشخصية واضطراب كورونا ونحن

 الحرمين خادم حكومة اتخذتها التي الحكيمة  اإلجراءات اليومية والحياة االعمال

 منبر في ونحن  كورونا فايروس لمكافحة  لشريفين واعتماد اإلجراءات االحترازيةا

  الليلة هذي نقيم المجموعة هذي عليها نشأت التي األهداف منطلق منو وطنية قضايا

 المرض هذاب التوعية في الوطني بالواجب استشعارا و أيمانا المنبري النشاطعلى 

حترازية والتنظيمات الصادرة من الجهات اال اإلجراءات اتباع على ا تأكيد وايضا

الفايروس ومكافحته يسعدنا يال ي المملكة العربية السعودية حذات االختصاص ف

ويشرفنا في قضايا وطنية ان نلتقيكم الليلة مع سعادة البروفيسور الدكتور طارق 

الحبيب ليحدثنا عن رويته النفسية حول فايروس كورونا سنترك ل ضيفنا القدير 

 مجال يتحدث بعد ذلك تكون المداخالت األسئلة اهال وسهال دكتور طارق تفضل
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 ةتشرف بوجود الكوكبابركاته أوال د. طارق الحبيب : السالم عليكم ورحمة هللا و

الجميلة الرائعة انا اخوكم طارق الحبيب وتشرفت بدعوه استاذنا وحبيبنا شيخنا 

خالد التويجري وانا بين ايديكم لعل هللا يكتب الخير والتوفيق لنا ولبالدنا  االستاذ

 ولديننا و ذريتنا 

ون مختصره مركزه اإلجابات تك خوان تكون سؤال وجواب واحاولعلى اال ح اقتر

 تكون الفائدة اعم واسهل للرجوع لهاى حتي

تهاوت المتحضرة كثير هذى األيام يسالون اسالة كثيره مثال لماذا تلك المجتمعات    

 مجتمعات اخرى ، في مجتمعات تصنف انها اقل تحضر وبها تصعد هذي األيام

سيراتها النفسية هذي ما تف ى ن الطقطقة التي تصير في تويتر تروناس يتسألون ع

لناس نقل العدوة لبما يصابون بالمرض ثم يذهبون لالمجتمعية ويسال البعض أحيان ر

ثم كيف يكون االمر في هذي األيام ثم هل الحظر موجود االن في المجتمع وصل الي 

 الهلع وغير ذلك 

يهمكم منها ونأخذ ما  الأعلم ماذا في العادة بس  تصلني مفاتيح األسئلة التي  ههذ

 يهمكم

عادة االن في المحاضرات وغيرها ان المحاضرة تبدأ باحتياجات الحاضرين ولكن 

حتى البرامج التلفزيونية ارفض مع المذيع ان نحضر المحاضر ان تكون تلقائيه 

جميلة نتفق على العنوان وش نحاضر عنه لكن محتواه بالضبط كل ما كان تلقائيه 

 .المتلقي كان أفضل هذي وجهة نظر ربما أكون مخطي وجهوني وأقرب الحتياجات

 ان رأيت دكتور طارق البداية تكون حبديث عن رؤية نفسية حول كورونا
 أسئلة مكتوبه كان أفضل بحي  اقرللوقت كل ما كان األ ا د. طارق الحبيب : توفير

عده واجاوب على طول وإذا انتهيت من الجواب على طول ادخل بالجواب الذي ب

 .توفير للوقت عشان ما يضيع الوقت تسمع السؤال إذا كان طويل واعطلكم

 

 د. طارق الحبيب : االنسان في حالة صدمه يا احباب يمر في خمس مراحل

 المرحلة االولي: المفاجأة وهي يتفاجأ من المشكلة التي صارت

يا اخي ما في  صار شي ابدا ليس صحيح ابدا مخطينال ما )المرحلة الثانية: االنكار 

 االنكار أي denial يبالغون هذا مجرد كذا وكذا تسمي ب هذول فايروس ابد 

 المرحلة الثالثة: االحتجاج يحتج يقول ليش انا يا ربي جبت لي الفايروس

 وضيقة الصدر عند ذلك االنسان ابة رابعة: الكئالمرحلة ال

 يتقبل مشكله  ان االنسان  المرحلة الخامسة: مرحلة القبول هي
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هذا الشي ربما يبدا الذي يحدث عند اإلصابة ب كورونا ان االنسان ينصدم ب لوخال

 يسار يمين ويعب  ويخرج 

 //المراحل الخمس التي يمر بها االنسان في حال الصدمة

المرحلة ثاني مرحلة االنكار التي مر بها سيدنا عمر بن  ه رق الحبيب : فهذد.طا

حينما قال ما مات رسول هللا وهي ليست مرحلة مرضيه انما الخطاب رضي هللا عنة 

 .ال شعور بكون المصاب عاليا جدا فاإلنسان سلوك طبيعي حينما ت

ثم المرحلة الثالثة االحتجاج وهي االنسان ليش يا ربي اصبتني بهذا هي التي يمر  

ليش  صابتهإ على محتج وهو ماركة السوبر محالت في العربات على  بها الباصقون

عن اءل قانونيا هو مس ،ولتبريرل النفسي ال ما أصاب الناس كلهم وهنا اقدم التفسير

 فعله لكن اقدم تفسير النفسي ل هذا السلوك 

يصدق بالمرض ابد المرض ليس  ا أن الرابعة هي االكتئاب لو اكتشفت واحد رافض

ثه كي صحيح هذا في المرحلة الثانية من المراحل الصدمة فعلي انا ان انقل في ثال

 عالج عن يبح  القبول في الخامسة  لي القبول فيإيقترب من الرابعة حتي يصل 

 ضيق العالج عن يبح  ال قد متضايق مكتئب هو الرابعة يتردد ربما قبلهمن كان 

 القلق من كمية فهو االحتجاج في الثالثة في اما تمام العالج من يمنعه قد صدره

ه المرحلة الثانية التي هي نفس الي البعض يوجه وقد االخر يوجهه قد الذي العنيف

 المرض يستفحل ان قبل العالج في نبادر حتي امكن ما  االنكار هذي نحاول نقصرها

 كورونا في فقط ليس مرحله أي في احدد اصحابي من احد اكتشفت انا دوري اذا؛ فيه

 األخرى مرحلة الي انقله او الدنيا مصائب كل بل

 د.طارق الحبيب: تجئني على الخاص من بعض األحباء سائله بقولها لكم

 هل احلذر يف السعودية خوف من كورونا جتاوز احلذر عند الناس وصل ايل اهللع؟
ما وصل للهلع ما زال دون الحذر في نظر د.طارق: ال ما زال دون الحذر يعني 

 تماما

طيب حنا نشوف ناس كذا وكذا هؤالء في السابق عندهم استعداد للهلع او عندهم 

امراض نفسيه او عندهم معاناة نفسية كامنه في اكثر األحوال ولكن اتمني زيادة 

 الخوف في السعودية حتي يستطيع االنسان يمارس دوره الوقائي 

 ؟كيف نزيد اخلوف

 يفرح االنسان اذا  االنطالق من المانع القلق هناك نوعان القلق او  نوعان لخوفا  

ابداع  ىتور محمد عبدالعالى أبددك حقيقه ولذلك للعطاء الدافعي القلق وهناك  نفسه

رير اليومية حينما يقدم يظهر عليه بشي من القلق كانه يخفيه وهو ال اوهو يقدم التق

لك يبدا هذا القلق يعطي اهله وبذهو محب لوطنه رحيم ب ر تمام ولكنيقصد هذا الدكتو

أطباء نعرف ما ال يا جماعه ترا خائفين عليك حنا ك خرين تماما وكانهلآل سالة ر
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الناس  ،جيد حتي يزيد نسبة الحذر يءا يزيد نسبة القلق الخفيف وهذا شتعرفون هذ

وهذا  ءا عندنا شييهتمون في تعليمات الدولة اما الذي ظهر في بعض الدول ابدا م

 مارسه الذي الطريق فكر  غلطه وقع فيها ترامب حقيقه وتطمين الزائد هذا غلط

عاليا انا اتكلم  القلقالسعودية كان  في خصوصا الخليج دول في يمارس لم ترامب

تنا ربي يحفظهم من البداية وعن الجانب النفسي وال اجامل هذول أهلنا وهذول قد

الوقاية هذي ليست تخصصي بمكان موجود دكاترة افضل مني المسارعة في وسائل 

لكن أتكلم من البعد النفسي ما وضعه الوسائل الوقاية عالية حركو درجه من القلق 

 لكن ، اليسير الذي جعل الشعب يتوافق مع هذا الطرح صح هناك مقصرين هنا

 ينفذ الشعب كل ليس فالنجاح نسب مجتمع كل ،في عن جزء من كل  عباره هؤالء

 .السعودية في تحقق ما وهذا اكبر النسبة تكون ولكن

د.طارق الحبيب: فقط عدم الوعي عند السعوديين هنا في السعودية هي عملية كيف 

 وتهمحمد عبدالعالي عنها كيف داخل بيداخل بيتك هذي الذي اتمني وكلمت الدكتور م

دخال البيت الن وقت ال حتى ؛يفكرون التعقيم والكمام خارج البيت والمسافات 

الخروج الصباح قد يأتي مرض في أحد هذا البيت لذلك الزم مسافة حتى داخل بيتك 

متر ونصف تماما فالمحافظة على ذلك والفترة القادمة التركيز على هذا يقلل من 

 .مر االخر يزيد نسبه القلق نسبة اإلصابة الداخلية واال

األسئلة التي تجي على الخاص من  وشكرا على ناد. طارق الحبيب: هل طغت األ

 الشباب بارك هللا فيهم

 عالميا؟ عالمي وفي السعودية هل طغت االنافي المجتمع عموما ال ناهل طغت األ

والحاجه الي تلبيه  اساسي اهذوالحاجه الي األمان  لديه هاجسان االنسان  طغت األنا

الحاجات األساسية من اكل وغيره وبقية االحتياجات ال تهمنا االن ولكن هذي 

 احتياجات األساسية ولكن تعب االنسان في المجتمعات األخرى من عدم توفره 

االقتصادية في الخليج جعلت االنسان مطمئن الحتياجاته األساسية وشعوره  القوى

نسان ال يدري قد يري ن اإلا ان تكون خير عظيم ألازمة كورون األمان بل لعلب

نما يأتي إخير فال ؛ يدري وال عفوا  بعض المصائب مثل فتح مكة وصلح الحديبية

لنا وهنا ويشغلهم في  ين الحق ربما هذا كورونا يصفي بعض األعداء المجاور

 .ام اعينناب  أيناهر توازن القوي الخارجية وشي رانفسهم تتغي

أتكلم في اإلدارة الحبيب: الذي حدث في كورونا هذي اإلدارة المميزة ما  د.طارق

رائعة لكن أتكلم عن اإلدارة النفسية لالزمه  أراها فهم فيها لكن أال  ينالسياسية فقط أل

 محل تخصصي ودعوتكم الكريمة لي تمام

ا توازن جماعة الصحة استراتيجيتهم والتجارة توازن فخم وأفكار فخمه يحاكيه  

روح االب يعملون جميعهم بالجيران من دول اخري مختلفة وتأتي جماعة المرور 

حازم انتبهوا لصحتكم ترا الذي يخطئ عشر االف وغيره وقدامه السجن  هالجميل لكن

 .نبرة يجتمع فيها الحزم والمحبة سنفونية كانت جميلة من شبابنا
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 املسؤولية االجتماعية؟د. طارق احلبيب: واحد من الشباب يسألني كيف تكون 
ن يرتكز كل واحد وان أ على النحو التالي : ن تكونأد.طارق: انا في نظري يجب 

ي صحيا وال نبي او يفت ابي الشيخ يفتي سياسيوان يتفرغ لتخصصه ما ن  يتخصص

قه تصدرنا مجتمعنا في فترات ساب ما ضيع المدرس ان يفتي بهذا الجانب ولذلك م

ودي في االزمه ان ال نقع في  ين وتذكرون قديما انايسسياجميعا وكلنا محللين 

طبيب نفسي ي طارق انا ك،كل واحد وله مهمه   زوه احد الرماة حينما نزلواغ غلطة

 هفعلت وهذا كذا او الناس ةبمعاين  الذي تقدر عليهواكشف الشغل وساهم ب شف عيادتك

 يا انتم التي تخصني ، هةالج وسأغطي بعض لكم وبنزل مطمئنه في هلل والحمد

 بعض والدعوة الخير اهل يا انتم كذا يا انتم الجراحين انتم النفسية المستشفيات

 ؛ت التي تطمن الناس وتهديهم تماما انتم يا األطباء الممارسة القويةواآليا االحادي 

 اذا كل في زاوية 

دي دوره يدخل في قروب ويحللون الواقع وبعدها ؤالمشكلة في البعض عشان ي 

ينامون ويتعشون عشوة ثقيلة ال ما يجوز يجب ان تكرف ليل ونهار ولو سألتموني 

ما اترك تلفوني اتصاالت واسئلة وشغال ليل ونهار  4الظهر الي  12ماذا اسوي من 

 اكثر من شغلي بالعادة

ً د. طارق الحبيب:  لمية للمجتمع السعودي انت دة عاهذي االزمه تعطي ريا أيضا

مختص في فن معين في فن تربوي في فن كذا وكذا لما يشفون مهنية السياسيين ك

رنا في الفنون المختلفة كلما عطينا أكثر دول يعندنا والصحين سيلجئون الي مشاه

مواجهة اخري حق الريادة علميا في تخصصات مختلفة وهذا أيضا كيف نستطيع 

فكر كيف ما نفكر فقط كيف ال نخسر بل نى الموجودة والمرض مع ان البالوي االزمه

بعد االزمه وانا اشوف هذي االزمه  هواحد ما ننتظر ال نخسر وكيف نكسب في ان

 .مئين خيرؤنفسي بسيط بأذن هللا كل امر الم خير عظيم وبقولكم بعد

د.طارق الحبيب : دائم في المصائب طالق و وفاة وغيره يومين ثالثة أسبوع 

 تترك أسبوعين وبعد  سبوعين التغير الذي حدث مثال كنت ال تصلي او تصليأ

 أسبوعين او أسبوع العداوة تهدي وبديت الناس تعادي كنت اذا فيها تقصر او  الصالة

 وناكور راجع وانت

الميزة الثانية ان غالبا نكمل ثالث شهور انا ما ابيه يكمل ثالث دقائق ولكن قدر هللا  

أسبوعين  ىيسلمكم ان عادة االنسان يحتاج الشلون تقول فيه ميزه يا طارق الميزة هللا 

أسبوع  12لي إبعض االعتياديات الجديدة ويحتاج  أن يبدأوأشارت بعض الدراسات 

 وانت تتعلمها تبي عادة أي  كورونا على مركبه كأنها  لعاداتاحتي تتأكد عنده 

 ابدا ذلك شابه ما او  استراحة ما او استراحة شي عندك ما  فرصتك اخي يا  محجور

 .العادات هذي
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د. طارق احلبيب: يسألني بعضهم قال يزيد املشكالت الزوجية والزوج يتفرغ ل 
 زوجته والزوجة تفرغه لزوج

سرائيل تمام ان االنسان اذا كان في مجتمع يعني مثال إفي علم النفس السياسي 

وجود عدو خارجي  ةتمام مجتمع غزه في جمعات كثير ىتحسبهم جميعا وقلوبهم شت

سواء للمجتمع الغزاوي او المجتمع اإلسرائيلي يجعلهم يتحدون مع بعضهم مثال لو 

 فيرشاش  هانت بغرفه واحده مع شخص تكرهه ويكرهك ثما سمعت واحد مع

تسطيع ان تحمي نفسك من هذا الذي خارج الغرفة كذلك  ىتتحد مع هذا حت الخارج 

لبنان على لسياسي ليش إسرائيل ترمي صاروخ نفس الشي هذا هو التفكير النفسي ا

 الخالف من اكبر خارجيا خوف جداتو حتى وقضينا شوشره  ماسعلى حوصاروخ 

زه وكذا وجوده غ جمعت حتى وذلك بعضهم مع متحدا الشعب يبقي وهنا الداخلي

ودخلت في سالم تورطوا إسرائيل  عمل تهدئةدون ان يدرون حقيقه لكن لو توحدهم 

سرة في انفسهم نسال هللا الهداية للجميع والهداية لإلنسانية كلها ايش الشاهد داخل األ

زوجته غلط ان نذكره او أتسأل بماذا قصرت بل الزوج جاي متوتر وجاء يشتم ب

 اني وهللا محمد أبو يا مقصره اني وهللا كذا ب شتم  كورونا يالعدو الخارجنذكره في 

 من احسن اخليك راح المرض راح اذا وهللا زوجها تشتم التي الزوجة مثل وكذا كذا

 او الزوج تقصير من اعلى خطره هو الذي كورونا ب يذكرها  وكذا وكذا الحريم

 البد أن تكون الحياة اتحدوا اذا القضية هي ما اتحدوا اذا طيب تتحد هنا الزوجة

الي اثنا  لزواجية اكثر تميزا في هذي الفترة ويعيشونها أسبوعين او ثالث ويكملونا

جية علمتني الحياة يا ساده ان اجعل للعيوب الوسائل الزو ىعشر أسبوع فيعتادوا عل

 .مزايا

بنياتي نشرته  د. طارق الحبيب: هذا مقطع كيف تتعامل مع طفل في ازمه سويته ل

  حتى ال اعيد الكالم

 ؟ تم عرض فيديو كيف تتعامل مع الطفل باألزمة
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 جهود اململكة العربية السعودية

 لست وهنا السعودية الحكومة  بدأت؛ المملكة  د. طارق الحبيب: ما الذي فعلته

 التي الروعة وهذ الحق ينقل من الصادق نماإ  يجامل من الخائن بل وطني مجامل

 مام احسن ونحن منها نخرج هللا وبأذن ازمه في يمر كله العالم بل كلها االمه نحيهها

 ا دخلن

مر الثاني تقديم كثر الدول األأقة شفافة تماما وهذا ال يحدث في االبداع ان قدمت الحقي

 ً عند  المعلومة المبسطة وتبسيط نوعان التبسيط الذي يستخف بالمتلقي كما كان قديما

 األمر.ر من الدول وتبسيط يكث

عدد الذي ؛ال ةن المعلومة واضحألوضوح في المعلومة أي واضح يعني الثاني هو ا

الطاولة وش  ىالت الحرجة وكذا هذي مشكلتكم علتوفي كم العناية المركزة الحا

 .ظر االختياري وغيره من األمور مستعدين تسون ببيوتكم من الح

لما تشوف الدكتور عبدالعالي وغيره قاعد يحترمك خر هو احترام للوصايا مر اآلاأل

ور الوصايا ما اوريكم وش عندك من أسئلة وانا وش دوري وش دورك ما يلعبون د

القرب من الشعب وابونا سلمان ربي  هو مرفخمه هذي األطروحة األ ىاال ما ار

ن هذا ليس أخر ولما يطلع تحس آلي إما تكلم والوزراء يطلعون من وقت يحفظه ل

وزير قاعد يعطي أوامر هذا طالع من مصنع من جوا مصنع القرار وهذا تعلموه من 

سه ولي عهد يقول سمو األمير محمد بن سلمان سمو األمير لما يجي يلقي شي ما تح

 مبتكرها هو هل سؤالل يستعد  الفكرة شارب  لجان قاعد في مصنع اللجان كلهال

 والمسؤولين الخبراء ف تبادليه عملية هي حياناأو منه تعلمت التي هي اللجنة وكان

ن الفكرة أ الروعة وأ جاءت اين من الفكرة ال التي الجميلة المعزوفة بهذه نوكا اذا

حمد القضية ين جاءت وهنا تكمل الروعة في قيادتنا وهلل الأتدري من بذاتها ال 

واخونا الزمالء ماذا تتوقعون  ا لما يتكلم الدكتور عبدالعاليئاألخرى توقع تمام داي

 ترا او غلبناهم حنا احسن حنا يقول ما يوريك دول العالمية كذالنسبه لاليقولون حنا ب

 5ن ما يلي من احسن ا األسلوب واقعنا اآلال يوجد هذ ؛سنه ال 1400 ب مهاأل سبقنا

 .دول واحسن كذا وكذا من األمور

مل يوضع ما في تطمين غير ناضج ال األمل مل كيف األخر يا جماعه األمر اآلاأل 

 نإ واألمور ببيوتكم تلتزم حبيبي ال ، ن شاء هللا زينإالذي يقدمه ماذا يتوقعه ما يقول 

في خلق بس الزم نلتزم ما تلتزمون األمور شينه بالحيل هذي الروعة  زينه هللا شاء

 األمل في النفس.
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 ألنه الماضي في الحدي  عدم  أمور ثالثة كيف يكون االمل ناضجد. طارق الحبيب: 

 المستقبل في الحدي  عدم شي هذا نستخدمه ولم وقته في حاضر كان انتهى الماضي

عن طريق الحدي  في الحاضر ماذا سيكون  فقط المستقبل في الحدي  سيكون ماذا

سيكون جيدا اعد للناس  ي اذا التزمنا في الحاضر التزام جدفي المستقبل 

 تفعله وما الشعب واجبات علي الحاضر أمور في تفصيل  ثالثة رقم  للحاضر

 شي الدولة لهم سوت وش يقولون شنوا برا شبابنا حقيقه ولذلك أمور من الحكومة

كومتك تجاوز امنياتك وتتجاوز ح ما حينما تشعر انئاالبهار دا وهذا ه مبهر حقيقه

أمور كورونا ما نا لو تالحظون ئك وروعه ان تتجاوز حتي نقد اعدائك يعني اعدانقد

 تمامالقضايا  كل في تستخدم نفسها  اذكركم ه قو فينا شي ابداع نسخت كورونا هذل

 شي عينه يملى ال العدو ولكن عده أمور في استخدمت وقد

د. طارق احلبيب: هل للحجر الصحي اثار نفسيه اللي عنده استعداد لإلصابة 
نخفف من ضغط الحجر النفسي تمام يصبح ضغط من الضغوط طيب كيف  باملرض

تذكر نوج اشكاليتنا واحنا قاعدين قاعد ب الخرايا الحجر وعذاالصحي ان نتذكر مز

مزيا الخروج الي رحنا وقعدنا باالستراحة وضبطنا امورنا وكل شي والوناسه ياشين 

القعدة في البيت السعادة في الشعور هي برمجه فكريه انا ما اعتقد ان السعادة شعور 

انسان تقوده مشاعره  هكيف تبرمج افكارك تأتي مشاعرك هذفكريه انما برمجه 

 ومشاعره تقود سلوكه

 زيادة ام ال؟ذي يطرح نفسه هل اتابع االخبار بد. طارق احلبيب: السؤال ال
تابع إذا كانت ة إذا كانت االخبار تعطيك راحة فاإلجابة تعتمد على سماتك الشخصي

يعني كل ساعة  تتابع ولكن تابع بطريقة مقننهمتابعتك لألخبار توترك ما أقول ال 

من توتري هذا الهدف من التنظيم الثاني  ىعلأن تكون قدرتي أاشوف االخبار يجب 

 .خرآلي إالفستان ومقاسه يختلف من انسان  مثل الثوب ومقاسه على الجسم او
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 رأي الدكتور طارق يف مروج االشاعات:
نسان نبيل فاضال وهم في اكثر األحوال إق الحبيب: مروج الشائعة قد يكون د. طار

 مرحله في وهو الصدمات عنده يكون قد ال احينا، لكن ينقصه النضج االنفعالي

عها نقص وم الدين من درجه على كان لو ولذلك االنكار مرحلة في ربما او االحتجاج

 الغير الفكر او  يتللفكر الالهواالنكار فيكون ناشر في النضج وعاش في مرحلة 

 التي هللا اقدار هذه شي في الدين من وليس الدين الي ينسب الذي الفكر او ناضج

 ما بغير والقدر القضاء  عقيدة نشر او غيرها او المساجد أبواب فتح حاول بعضهم

 الي باإلضافة نضج نقصلديهم  تماما هؤالء  وسلم علية هللا صلى محمد بها جاء

 المعتاد ما والقدر بالقضاء االيمان وقال منهم واحد انا قابلت يعني النفسي التفسير

 يا تقولون مقصرين وهللا وفعال وجهك هللا بيض نقول معاه تعامل كيف معه التعامل

 فاخرجته  جاجاالحت ىلإ انقله االنكار في هو سيدي يا ال له تثبت انت شلون طارق

 الناس تقصير من العمر طويل يا وهللا سعوديةالب ليش اخي يا واحركه االنكار من

 كبيره مصيبه وهللا علي أبو يا نسوي وش طيب  بالتطبيق وتقصير االيمان وضعف

 حنا طيب الرابعة الي نقلته ثم الرابعة الي ووديته الثالثة الي الثانية من طلعته هنا

األنظمة يصل يا سيدي الي  ىنا ابدا األمور يسيره ماشين علصدور قةوضي خائفين

يشتم فيه  أالمشكلة بعض المثقفين انفعل وبد القبول يجب ان نكون مهنين في التعامل

ت اليمين وانت من وكذا وهذا مضر في المجتمع ما الفرق بينك وبينه وقد جاء من ذا

 .ت من ذات اليمين وهو اتي من الشمالئنت جأذات الشمال او 

  من كورونا يصنف من ضمن املخاوف املرضية د. طارق احلبيب: هل اخلوف

الدراسية ربعه من حياتك الزواجية وأركان ألي تدهور في إدي ؤإذا كان الخوف ي

المرض  إلىهور واضح هنا انتقلت من الصحة و ببعضها تدأوالوظيفية واالجتماعية 

 الخوف من المرض.كن هو مشغل بالك ليس ك مستمر ولئما إذا اشغلك تمام وادأ

د. طارق احلبيب: ما حيدث يف العامل كله او يف السعودية او يف غريه يدخل يدخل 
 ضمن اهلسترييا اجلماعية 

مثال  يحدث لهاال ال عالقة في الهستيريا الجماعية تعريفها امر مختلف زي بنت 

تشنج في المدرسة تبدأ في كل المدارس المدينة نفس التشنج تماما اما الذي حدث ال 

 ة مختلف تماما.الجماعي اتعريف الهستيريف ي ريليس هست

 في يصير ال علياانف انسان أي الصحي القطاع في العاملين  د. طارق الحبيب:

 االنسان يجب فنفقده الوقائي الحذر الجانب يأخذ ما ورحمته فعاليته الن األول الصف

 خراآل مراأل  ثانيال الصف في وهؤالء األول الصف في هم العقالء الحاذرين

 ناأ عندهم الخوف درجه يحفظ حتي أساسي مطلب نفسهمأ وحماية المكثف التدريب

 نعرفه ما كثرأ عنه نجهله ما الفايروس هذا حذر يكون حتي طبي  مطلب نهاأ اعتقد

 في ربما متخصصين األطباء بعض ظهر ولذلك انتقاله وسائل من كثرأ  عنه
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كذا ال تكبرون الموضوع الفايروس باعه بسيطة ينتقل جم يا وغيرها الفايروسات

 هلعين وليس  حذر كثرأ يجعلهم تكبير القطاع في للعاملين األمور تكبر نأ يجب  غلط

 عمل فريق ومعي استشاري انا لو مثال الثوب مقاس مثل وهذي القضية هذه توزن

بة الخوف نس ارفع شخصيته  بحسب  علي والمقيمين األخصائيين أطباء ومعي

 غيره يوحد ان يستطيعون أساسي مطلب االستشاريين هؤالء  تأهيل لذلك  وغيره

يا جماعه لها عالقة ما هي عالقة  للمناعة وتأثرها بالقلقبالنسبة  : د. طارق الحبيب

المناعة شي وكذا ولكن القلق اليسير وان خفض قوية جدا يجب ان نحذر من القلق 

اإلصابة بفايروس  بعض الدراسات ولكن فوائده في تجنب بعض ت شارأا يسيرا كم

 .انا أقول القلق اليسير مطلب أساسيكورونا بكثير ف

 الن منبوذين ليس credit عندهم حقيقه كورونا من المتعافون  د. طارق الحبيب:

اعتقد انه مميز   خالص يعني غيره يمرض وال يمرض وال بالمرض يصاب ال هذا

 مميزين يعتبرون  هؤالء عن هللا شاء ان العالي عبد محمد ارسل انا  ولكن التوعية

 انا بل لكم المرض انقل ال اذا  به باإلصابة العرضة ليس المرض هذا من وشفوا االن

بهم المرض يشعرون أنهم حافز  االن بدأ  ن الذي أن الدراسات  تاستخلص واجهته و

الن خالص  المتعافيين خوفا من نقل العدوة ال،وعدم االبتعاد عن  لهم على مقاومته

ي تعية والشفافية باألركان السته الالتو ىده المناعة الداخلية هذي تقوم علصار عن

   .قلناها

 .د. طارق الحبيب: القلق اليسير مطلب أساسي إلعادة توازن الحياة 
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 والتقدير والعطاءالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وأسعد اهلل مساءكم بكل اخلري 

 قضايا جمموعة تتشرف الذي أشكر ضيف أمسية هذه اللية سعادة االستاذ الدكتور طارق احلبيب 
ا أفادتنا دقيق وفكر وافرة ومعلومات غزير علم من لنا قدمه ملا بلقائه وطنية

ً
 مجيع

 ومداخلتي تتمثل يف بعض األسئلة اآلتية :

 عن طريق براز شخص مصاب باملرض؟١٩-هل ميكن أن تنتقل العدوي مبرض كوفيد -١

الة يف الوقاية من مرض -٢
ّ
 هل املضادات احليوية فع

 أو عالجه ؟٢٠١٩ -كوفيد 

 -هل من األمن الصحي تلقي الطرود من املناطق التي أبلغت عن حاالت إصابة مبرض كوفيد  -٣
 ؟ ١٩

 عالجات ميكنها الوقاية من مرض أوهل توجد أي أدوية -٤

 ؟ ١٩ -كوفيد 

 أختكم: اجلوهرة بنت فهد ابن حممد

د. طارق الحبيب: هذ السؤال اختي الكريمة اعتذر عن اجابته الن ليس تخصصي انا 

مجرد مهتم بالجوانب النفسية انا باألصل بكالوريوس طب وجراحه لكن تخصصي 

دراسات العليا وغيره في الطب النفسي أفضل هذا تستضيفون أحد من أطباء 

 الفايروسات وغيرها
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: سؤال مميز كيف اتعامل مع مريض نفسي املوجودين خارج د. طارق الحبيب
 املصحات يف هذي األيام

انتكاسه ولو بسيطة انا ما أقول ال تقول تأكد ال على طول زي ما يشكون ب عند الشك 

في كورونا على طول يستعجلون وهذا حقيقة رائع شكيت بمريض مع اطراب 

على طول اعطيه جرعة الكاملة من اضطراب الدواء وجداني بدا يقل نومه شوي 

الوجداني او أي مرض اخر خصوصا االمراض الذهنية التي هي العقلية تقريبا وقس 

 .عليها

رفض يستخدمه هناك ادويه توضع في الماء وتذوب  هد. طارق الحبيب: لنفرض ان

حسن من واءه في البيت أفيشربها لكن مهم لنفرض ان رفض الحقيقة إذا أمكن احت

المستشفى في هذي األيام لتخفف التجمعات مش نقص في المستشفيات  ىالذهاب ال

 ،انما الخذ الحذر. بسم هللا علينا رائعة وكل شي

 شكرا دكتور طارق علي ما قدمت وأوضحت االن سأعرض األسئلة التي وصلتني   

  

  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

أظهرت لنا جائحة كورونا كثريًا من السلبيات التي نراها كأفراد جمتمع ذو تربية دينية 
واجتماعية حمافظة سلوك غري سوي ميارسه من اصيبوا بهذا الفايروس بكل صورة كالبصق على 

األرض وعلى األطعمة ...اخل ما تفسريكم النفسي هلذه السلوكيات. وماتفسريكم النفسي ملن 
  سلوكيات بنشر املقاطع وتهويل األحداث من خالل بث الشائعات.يستغل هذه ال

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية اختكم الدكتورة دالل احلربي
 د. طارق الحبيب: أي انا قريت هذي األسئلة كلها وجاوبت عليها هذا واحد منها

 د. طارق الحبيب: في أسئلة جديده

 سؤال لندوه اليوم

 ه اهلل وبركاته..السالم عليكم ورمح

واملالحظه  الشك أن جائحه كورونا أضحت املوضوع األساسي يف معظم وسائل التواصل االجتماعي 
أن غالبيه املعلومات التي يتم تداوهلا يف حول فريوس كورونا والتي سببت حالة الفزع ووسوسه 

خمتلفه والكل بني الناس وإشاعات ال أساس هلا من الصحة تتناقل بشكل سريع ومن حسابات 
  يفتي ويسرد معلومات وتفاصيل كثريه والتي سببت حالة الفزع ووسوسه بني الناس
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ال شك أن الفيروس خطير لكن باإلمكان تجنبه بالوقاية منه ومن بينها الجلوس في  

المنزل وعدم المخالطه وإتباع سبل كثيره من النظافه والتعقيم وقانا هللا وإياكم من كل 

 هذه الغمه إن رحيم سميع عليم مجيب الدعوات . شر وأزاح هللا

هل لكم من كلمه خاصه ملن هو خاصه يف اجملال الصحي أن يكون هاجسه زرع الطمأنينه يف القلوب 
  بالتزامن مع الوقايه وإحتاذ اإلجراءات الالزمه

  شكرا لوقتكم نفع اهلل بعلمكم وعملكم

 ه الصيدلة جامعه امللك سعودبروفيسور يف كلي فاطمه عبدالعزيز العمري أختكم
حاولت االختصار في  د. طارق الحبيب: قراتها كلها اللي ارسلته بالخاص كله جاوبته

 اإلجابة وجعلها مركزه ما امكننني

  مساء اخلري

  دور العالج بالفن من امللل او االكتئاب او اخلوف الشديد من الكورونا

 دكتوره: منال الرويشد
بالفن من الملل يعتمد على محبتك بالفن بالدراما بالموسيقى د. طارق الحبيب: عالج 

 في عالج بالفن منظمه كبيره يأتي وغيرها يعتمد على ميولك في أحد األركان

 هي القوية العالجات من هي ما ولكن كثيره واشياء psychodrama اتحته

تنشيط لها وانا اعتقد  ىهذي جر الفترة الشي بعض القديمة وهي العالجات أنواع أحد

ادويه او حتى جلسات معرفي سلوكي ى ى يكون تكامل عالجي ما نعتمد علجميل حت

و غيرها كل ما نشطنا عالجات مختلفة زي مثال عنده سالح بري او جوي وبحري أ

 وغيره كل ما كان أفضل

 :ادارة امللل 
اخر اسمه إدارة الملل والمتعة  يحتاجه االنسان شي هناك أمر د. طارق الحبيب: 

لل مره يصير فيه دوره أرسل لكم الرابط إدارة الم ء هللاوهذا شوي فيه دورات ان شا

يستكشف فترات نشاطه وفترات ملله أن االنسان  علىوالمتع نأخذ شوية لمسات يجب 

خالل اليوم بعض الناس نهارية النشاط ليليا ملل وبعض الناس العكس حتى في الحياة 

نشاطهم وين دائم خصومات  هم ماهم فاهمينطلق بس تي حاالت تبي تنج ةالزوجي

سنه لما جو عندي واوقات يكون التشخيص في مثل هذي الجزئية البسيطة رغم  15

 سهولتها ما يجي على بالك يا المختص الرجال بنشاطه نهاري و الحرمة ليليه فيأتي

ثنتين ثالث وينام شوي ويقوم العصر يلعب  ىمن دوامه فيكون توها لم تنشط عل

الساعة ثمان  ىصحصح ولكم المزاج ال يأتي اال علمعاها صحت من النوم ولكن لم ت

عاها ال يأتي وتطلب الجلوس م 11 ىيذهب الي االستراحة ويأتي عل 6ة الساع ىوعل

طقه ال يوجد منعبان يريد النوم هو ليلي الملل فوهللا تعبان ماني رايق هو ليس ت
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تين ويطلع بدري وهي تبدا تروق من سته ساع ساعه تقريب اال  مشتركه بين االثنين

وال يلتقون اال الساعتان  8الي فال يوجد وقت ف انا رتبت خروج  6وهو يطلع من 

زانت امورهم فالعمل نفس الشي عنده عمل خاص يستكشفه فترات نشاطه وفترات ف

 جعلها للنوم او ما شابهه ذلكملله ويوزع هذا الشي هنا وهناك ربما ي

إدارة الملل والمتع استكشاف المهارات بعض الناس يعيش عادات وليس مهارات انا 

اذكر أستاذ لي انا محب جدا له وهو يبادلني نفس الشعور اذا كلمت اين انت هو 

مصري يسكن في لندن خالص جيتك الرياض يا طارق وين انت ب لندن انا جيتك 

مؤتمر في جيتك ف  الفالنية طيب وين انت يا طارق وهللا انا في وهللا انا ب ديره

مكان ف مره قال انا في جنوا قلت طيب ما يناسبني البحر وال  ىمرات نتفق عل

 ابن يا قلت  نفسك اختبرت هل  did you test yourself ينفعني ف قال

 لست سمك اني ب اكتشفت بعدين الوضع لي جاز بروح شانك علي ولكن ال الحالل

 اختبرت الن البحر علي احطها الخليج  في عياده لفتح ابي ما كل عقبه ضب ب

 .هوياتك اختبر انت ف ثاني واختبرها وراجعتها هوياتي

يالك في فترة االب الرحيم مع ع دور تلعب ئية الثانية ال د. طارق الحبيب: الجز

منهم العب دور االب المشارك العب لعبه الزم تكون  ن مللهمالعزل هذا يزيد م

مستأنس فيها خل وناستك تعديهم مو تطبطب يال نلعب يال نشارك ال ال ال تحب 

ف  لانت مال حبه العبه ال تغصب نفسك ألنك اصالالفرير هذي تحب الكيرم اللي ت

 تمللهم أكثر او ينقطع نفسك بسرعه واقصد بذلك نفس الملل ف تطفيشهم

 كشاف املهاراتاست
 د. طارق الحبيب: واحد أرسل لي على الخاص في هذي الفترة هل نحفظهم القران؟

فقال افا يا أبو علي طيب اسمع كالمي لألخير الفترة هذي فيها حتى  ؛انا في نظري ال

القران وحفظه  اكرهويف مشكلة  المللبالقران  ربطأالعيال ف حفظتهم القران فان  عند

ج الحروف تصفي النطق ن يوميا والقراءة عندنا في التجويد ومخارفقلت خلهم يقرؤو

ه مش من أتأالطريقة استخدمت في عالج بعض الته يزين الكالم وهذي أتأواللي عند ت

ن جمل وعبارات صعبه ف إذا اخرجتها بعض الحروف بضبط آناحية دينيه القر

 هذا وإذا قراتهاالعرب ب مقري المصري من أحسن المقريين والتجويد ولذلك ال

  ءبهذي الطريقة يحسونها ب انها عب

 د. طارق الحبيب: كذلك التعامل مع هوياتك       

ني اء يف املنزل وما عندهم اال السوالبق ٢٠و ١٤د. طارق احلبيب: كيف اقنع أوالدنا 
 وااللكرتونيات؟

 الحجر أيام في وخاصة  انا اشوف ان السوني وااللكترونيات من اكبر نعم هللا علينا

 ما كل االنسان عند  المشكلة ادارتنا ب هذي األمور خطا كل ما زادت المتعة  هذي

 المتع بعض الكسل او لإلدمان داعي ال لك اضافتها نأ ادارتها وتكون  له خير كان
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 طول ان الشيبان يا حناأ التلفزيون مشاهدة مثل متلقي سلبي تكون فيها طولت اذا

قوم صل ويقول لك بعدين يا ابي  قول لهت سوني يلعب الذي الولد نفس سلبين نكون

 في ونحنو الشي نقطع نأ نكون نأ يجب لذلك  هي نفسها الزم نخليهم يلعبون سوني

 اخرى  لذه إلى وانتقل اقطعها ولذلك  دائخ وانت وتقوم تقطع ال اليه نشتاق حتي  لذته

لبيت ا في والصالة الصالة  زمهاأل أيام في خصوصا صغير واجب إلى يقطعها لذلك

 مكافاة وتعطيهم والكوثر اإلخالص سورة في ويكتفي  ال ينبغي قراءة سورة البقرة

 لو ولذلك  الرضا في وسرعه الغضب في سرعه لديه الن ، مضغوطين النهم عليه

 معه تتعامل كيف ساعلمك فيك شتم

يهدا ويرضا المراهق سريع الغضب وسريع الرضا ف إذا شتم فيك جدا جدا جدا 

بسرعه بس انا ابي اضيف اضافه بسيطة بعض االخوان من باب الخير يرسل بعض 

 المقاطع الصوتية ليست بكامله ف يختل المعني

المراهق نص سرعة العضب نص سرعه الرضا اذا صرخ عليه وانا اب ماذا 

 سرعة في تدخله اب ك ودورك  نفسيه جريمة هذي الوالدين بر عليك عيب  افعل

هللا يلوم الذي ل وهللا اللي في قلبي مثل الذي في قلبك تقو يصرخ عندما كيف الرضا

 مثل التعامل في مهني كنت ألنك  طول يبدا يرضيك ىيلومك بس انا اسف يا ابي عل

 اقرب  5 اصليها ابي يقول اخر ويأتي  ركعات 4 صلينها احنا االن العشاء صالة

 تفصيل لها  رة المراهقةإدا في كذلك  العبادة في مهنئين ألننا ليه غلط له نقول  هلل

 واذا وهبوط صعود 8 رقم كانه الرضا في سرعه الغضب في سرعه عنده اذا طويل

 لم واذا ويطلع يزداد سوف خشمه تكسر ألجل العنف ب تعامله ال عنيف ءشي فعل

  شي استفدنا ما ف داخلي غضب عنده  الخارجي الغضب بدل يطلع

  ورمحه اهلل وبركاتهالسالم عليكم 

  اشكر استاذنا القدير الربوق طارق احلبيب 

  على تفضله علينا بهذا اللقاء الرائع. وسؤايل هنا:

أثبتت دراسات عدة أن التوتر والقلق عمالن أساسيان يف ضعف املناعة عند األنسان، مما جيعل 
تعد نصف العالج إذا مل  جسمه أكثر عرضة لألمراض، على عكس احلالة النفسية اإلجيابية التي

 تكن غالبيته.

 هل ميكن القول إن احلالة النفسية السلبية تكون مؤثرة يف العالج عند االصابة بفايروس كورونا؟

والسؤال االخر: االشخاص املتعافني من فايروس كورونا يعيشون نوعا من املنبوذ يف اجملتمع مما 
 معهم؟انعكس على مشاعرهم السلبية كيف يكون التعامل 

 اخوكم: املستشار الرتبوي / ماجد املالكي
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د. طارق الحبيب: سعدت بالمشاركة معكم هامات كبيره ربي يوفقكم واتمني ان شاء 

هللا ان التقي بكم علي خير ويكون الوباء ذهب عن بالدنا انا إذا تسمحون لي عندي 

 عيادة عيادة هاتفيه ف استسمحكم العذر ونتشرف فيكم كثيرا

د. طارق الحبيب: ما بعد كورونا سترون خيرا أكثر مما نتمناه مش نتمنا ذهاب 

 كورونا اماني كنا نحلم فيها قبل كورونا ستتحقق بأذن هللا

د. طارق الحبيب: تكلم عن المستوي النفسي المجتمعي في صناعة االنسان حتى في 

ت السياسة حنا من عالقته في وطنه أشياء كبيره من كل النواحي حتى سياسيا ما فهم

 الدول ال عشرين سنكون من الدول الخمس بأذن هللا

منه احتفاال لم  23د. طارق الحبيب: سأذكركم سيحتفل السعوديون في سبتمبر في 

 يحتفل فيه سابقا وسجل المقطع علي يا دكتور خالد ويومها تشوف بأذن هللا

ات قيمة ومفيدة يف نفس الوقت أحد السائلني: اشكرك يا بروف طارق وبيض اهلل وجهك معلوم
لكن يف سؤال االن يف ظاهره شبه ظاهره تقريبا ب النسبة للشباب والشابات يف االن ب النسبة 

لألطباء يصرفون ادويه خمدره أدمن عليها الشباب وادمن عليها الشابات امتني ان تعطينا وجهة 
 نظرك يف هذا املوضوع

 

 خيرا للمملكة في كل الجوانب والمجاالتد. طارق الحبيب: ما بعد كورونا سيكون 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل الخير والتقدير والوفاء 

 والعطاء

أشكر استاذنا الفاضل سعادة الدكتور طارق الحبيب من معلومات قيمة تنم عن علم 

  غزير وفكر دقيق وثقافة واسعة

لى فيروس كورونا والشائعات وما يترتب عليه من استفدنا منها جميعًا وألق الضوء ع

  الحالة النفسية

كما أشكر مدير هذه الندوة إعالمينا  حسناته موازين في وجعله الجزاء خير هللا فجزاه 

الذي كان مبدًعا في إدارة الحوار والتعليقات وطرح األسئلة ع ي زيلالقدير االستاذ يحي

المجموعة االستشاري واإلعالمي القدير والشكر موصول لمؤسس هذه  والمداخالت 

سعادة االستاذ خالد التويجري الذي دائًما يحرص على إقامة هذه اللقاءات المفيدة 

 وكل المجموعة هذه في العاملة الفرق جميع أشكر كما للوطن وأهله بإذن هللا تعالى

 . مداخلة في وشارك سيتناأم وتابع الثمين وقته من استقطع َمن

 اهللمت حبمد 
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