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. د.أمع "  MBC"شرفنا التواصل معكم بعد الجدل الواسع الذي أثاره الحوار الذي أجرته مؤخرا فضائية الـي         

، اجتهد )  عضو الهيئة العلمية االستشارية لشبكة العلوم النفسية و رئيس مركز مطمئنة للطب النفسي( طارق الحبيب

صلى اهللا عليه و ( الرسول محمد ارق السن في زواجوافع النفسية لففيه تقديم وجهة نظره من منظور سيكولوجي للد
،  "مفــــردة"و كان جاء فيه . )رضي اهللا عنهما ( ةـــو عائش ةــكل من أمهات المؤمنين خديجب  )سلم

أن المصطفين من األنبياء و الرسل  إال  من افتقد احد والديه او كليهما في طفولة مبكرة، يةتوصف بها عادة شخص

  .صف بهامنزهون عن الو
   

، "الموقـع الخـطأ"في  "المفـردة الصـح"أخطأ باستعماله أنه  طارق الحبيب. د.أ أدركالحوار  إثرمباشرة         

ليستدرك  ، موضعها في غير جاءت ) في الحقل السيكولوجي ها شيوع استعمالو لما ل(التي و في لحظة غفلة منه 
هو لسائر العباد،  " استنقاص"من منظورنا البشري ه ما نعدو أن  موضحا انه أخطأ فيما ذهب اليه، الموقف بسرعة

أوليس الذي جعل النار . لكمالهـم" استكمـاال" إن لم يكن  من األنبياء و الرسل، للمصطفين األخيار  ليس كذلك

صطفين من عند الم  "استكمال"عند سائر خلقه، "استنقاص"الحارقة بردا وسالما على خليله، بقادر أن يجعل ما هو 

  .فيكــون "...كــن"إذا أراد شيئا أن يقول له  أمرهأوليس . عباده
   

في حق الرسول  بخطئه استعمال مفردة في غير موضعها "معتـرفا" ان سارع طارق الحبيب. د.ألم يكتفي و      

، " ومن غيرهأ  خطأ كبير، وأنه يرفضها ويرفض سماعها سواء من نفسه"أنها صفها حد و إلى بل ذاهب، األكرم

  ".رسوله ان يستغفـر له"و سائال " ربه مستغفــرا"، و لألمـــة نــللمشاهدي "معتــذرا"

   

و جّل من ال يخطئ، و يحسب له الرجوع الى الحق  طارق الحبيب و اخطأ في اجتهاده. د. اجتهد أنعم         

و إنا اذ نستنكر في ... اإليمان آهلضائل من فو االستغفار و تلك فضيلة سارع الى االعتراف و االعتذار   بأن
 أحيانازت يتعرض لها الزميل الفاضل، التي تجاو/ تعرض  التيالردود العنيفة    ،"شبكة العلوم النفسية العربية "

عضو في الهيئة العلمية  زميلك علينا الى النيل من شخصه و مكانته، نقدر أن من حقهحدود النقد المشروع  

ليس دفاعا بل إنصافا لرجل خبرناه   ،االبتالءأن ننتصر له بكلمة الحق و ان نسند ظهره في هذا كة للشب االستشارية
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الذين هم فوق  من المخلصين لدينهم و لوطنهم و لعلمهم إنا نحسبـــه ، وو حضينا بشرف صحبته و العمل معه

سيرته كطبيب نفسي لم يدخر بذلك الصالة والسالم، وتشهد له أفضل شبهات النيل من شخصية الرسول عليه 
" الدين و الطب النفسي و الصحة النفسيةلجنة "ألم يتولى رئاسة (  رسولهكلمة اإلسالم ونصرة اهللا  إلعالء جهدا

و  ...وال نزكـــي علــى اللــه أحـــدا ،)وراء تأسيسها  و الذي كان" النفسانيين العرب اءباتحاد األطب

ع وما قدمه من انجازات و خدمات جليلة، لدينه و لوطنه و للطب النفسي من ماضيه الناص خير مدافع عنه يبقى

  .استثنائية زاخرة بالعطاء علمية و عملية خالل مسيرة
   

طارق الحبيب و أن . د. أ الصديق/الزميل  من عزم )و لنبلونكم ( ... كلنا أمل أال يوهن هذا االبتالء          
/ يما في رفع التحدي والرقي بخدمات الصحة النفسية في وطنه وتصم و هو أكثر عزما يواصل مسيرته

وطننا العربي الكبير و / فخر ألوطانهم  )وقليل ما هم (  إنه أمثاله ..).حتى نعلم الصابرين منكم ..(. أوطاننا
أبناء وطن و ليهنأ بهم  ،الضعالما فا ابنا بارا، و زمالؤه في العلوم النفسية به أهله و وطنه  فليهنأ. لالختصاص

  .و زمالء كرام تقر عيناه بهم أعزاء عليه
  دمتم في حفظ اهللا ودام عزكم وعطاءكم                                     
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	�ـــــ�ــــأ� . د. أ� � 
 ا	�� ا	����  ���

 )2005-2002( ر��� ا����� ا	����� 	�� ا	���� 
 ا	���� ا	�(�ي '&�د ا$#"�ء ا	���� �� ا	��ب
 ر��� ا����� ا���*� 	�� ا	����

 
  	ويـــــا���� ـــــ� . د. أ

 ا	�� ا	����  ���
 ا	�� ا	���� ا	-�,ري +���ر��� 

 و ��23 1� ا0 ��ن و ا	-�,ر ر��� 
 ) ا	�,م ا: 22007"-�8 (  ��7ة ا	�,��� 	5 ��ن و ا	-�,را	�ر 4
 ا	�,م ا	�����D  ",ر*�ا��B�C*0 ا	-� ��A*�ا	" ��23و ?�<= و ��>� 

   
 ـ�ـ�	��ـ�ا�� ـــ� أ�ــ�� .د. أ 

 	"��ن –ا	�� ا	���� 
�*Fا�� �����	و ا �����	را�2ت اF ر��� ا��آH ا	��?� 	
��"C-را�2ت ا��F ر��� ا��آH ا	��?� 	

 
  ـــــ	ل ا��آـــــ�. د

 ر��� J">� ا	�,م ا	����� ا	��?��
 ا$�� ا	��م ا���FB ?�&�د ا$#"�ء ا	���� �� ا	��ب

 
 ��ـ� هــــ	رون ا"�!ــــ�. د .أ

K ا	��� B- - دان,�	 
 ��7وع #��� ا	��8و ر��� ��23 

 ا2-�ذ ?������ ا	�,دا ��
 

 �(ـــ� ا��)ــــ	ر إ��اهــــ&. د. أ
K ا	��� B–  ���/�<*ا�� 

 ا2-�ذ �C?�2 ?������ت ا���*�، ا	��,د*�، ا$��*>��
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 ا�+	�ــــــ� ا*��ــــ	و . د.أ

K ا	B ���– ب�Pا� 
K ا	��� �RS ����T ا��Rاز B K�U س -ا2-�ذ و ر����W 

 
 0	�ـ/ �. إ��اهــــ& ا�-�ـــــ,.د.أ

K ا	��� B– �*,د��	ا 
K ا	��� ����T ا��0م B K�U *�ض -ر����	ا 

 
 3	2ـ& *�ـــــ. 0ــــ	1 . د.أ

K ا	��� B– اق��	ا 

��Uا��	ا �����	ر��� ا���� ا 
 

 ــــ� 2ـ�*ــــــ	نو�. د. أ
 ا$ردن –ا	�� ا	���� 

� ا	��?�� 	�� ا	���� Zر��� &�*� ا 
 

 �(� ا�:98ـ8 �267 5	�ـ4 . د.أ
��� -ا	�� ا	���� W 

 ا2-�ذ ]���� و ر��� K�U اHP? ����7-2ة
 

 أد9ــــ; ��ـ	�ـــــ� . د. أ
 2,ر*� - ا	���� ا	�� 

 ��� ]����ا2-�ذ ?������ ا	�,ر*� و ر��� K�U ا�7-2

 
ـــ> <	=ــ> ��ــ>. د�� 

 ��� –ا	�� ا	���� 
 ا2-�7ري ا	�� ا	���� و ا	�[ج ا	����

 ا`���� ا	�[ج ا���<� –4_  ��� �  -آ�^�
  

 �(ــ� ا���ــــ	ن ا��اهــ&. د. أ
 رو��2/  2,ر*� –ا	�� ا	���� 

 ?�<= و �aرس 	�� ا	���� ?�و��2
 

 ـــ6ان2	7ــــ�  ــــ> ر=ــ. د.أ
K ا	��� B– �*2,ر 

 ا2-�ذ ?������ ا	�,ر*�
 

 وا?ــــــــ> أ�6 ه�ـــــ�ي.د.أ
 ��� –ا	�� ا	���� 

 ر��� ��� ا	�,ارئ و ر�bc �*�B*� ا	���F ?�&�د ا$#"�ء ا	���� �� ا	��ب
 e*ز�UH	ا ����T ����	ا ��	ا K�U ا2-�ذ و ر��� 
  

 �	�ـــــــ� ا�!�Aا@ــــــ�  .د.أ
K ا	B ���– ��� 

���# ����T ���	ا KB K�U ا2-�ذ و ر��� 
 

B*C7ـــ�:  
 

-   FUف�g^  ]C-�� ����C	 ��U,ا�&E:7 <0ر ا�)6اF:G .9Fء ا�C78ء ا�	Iأ،  h�

 ا�gBء ا�i�j ا	���� ا20-�7ر*� 	7">� ا	�,م ا	����� ا	��?��

- ��"kآ-,ر #�رق اF	2-�ذ اl	 ع,c,ا� D �b�c,^ ار^"�ط eW�� 

http://www.youtube.com/watch?v=DF7d_Q8VGws 

 
 

 
 

n ا	7">�B ا0ر*"�ط 
www.arabpsynet.com/documents/DocNotDefenseButJustice.pdf 


