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 ال رأي لي غير موافق موافق العبــــــــــــارة ت

ال شأن للطب النفسي في تحليل ودراسة االحداث التي شـهدتها   1

 الساحة العربية

   

) الخلل او االضطراب العقلي(طبيب النفسي مؤهل لتشخيص ال 2

 لدى الحاكم العربي

   

    االحداث التي شهدتها الساحة العربية لها ابعاد نفسية واجتماعية 3

عن تحليل ما ) طبيب،استاذ(ابتعاد االخصائي في العلوم النفسية  4

 يجري من احداث، فيه ضمانة شخصية له

   

ـ  5 نفس ان يحلـل للنـاس االبعـاد النفسـية     من واجب عالم ال

 واالجتماعية لالحداث السياسية 

   

عالم نفس، غير مؤهل لتحليل االحداث السياسية /الطبيب النفسي 6

 التي تجري بالساحة العربية

   

حتى لو كان تحليل االخصائيين النفسيين لما يجري من احداث،  7

فأنه مفيد للناس.. غير دقيق  

   

بين الحكام العرب من هو مصاب بخلل نفسي او اضطراب في  8

 الشخصية 

   

، فلـيس  "بما انه ليس كل تحليل سياسي لالحداث يكون دقيقـا  9

توافر الدقة في التحليالت النفسـية والطبيـة النفسـية    " شرطا

 لالحداث السياسية

   

عالم النفس بتحليل ما يجري من انتفاضات / قيام الطبيب النفسي 10

 وثورات عربية، مسؤولية وطنية

   



 3

من االفضل للطبيب النفسي ان ال يورط نفسه في تحليـل مـا    11

 جرى ويجري من احداث في الساحة العربية 

   

من اختصاص عالم النفس تحليل سـيكولوجيا الشـعوب عنـد     12

 قيامها بانتفاضات وثورات 

   

يجـري  عالم النفس قادر علـى تحليـل مـا    / الطبيب النفسي 13

 بموضوعية من منطلقي الطب النفسي وعلم النفس

   

نحن بحاجة الى ثورات نفسية لها قدرات التغييـر الحضـاري    14

 لوضع مجتمعاتنا على طريق التقدم واالزدهار 

   

مشاكل السياسة من صميم االهتمامات السيكولوجية النها تخص  15

 هموم االنسان وانشغاالته اليومية 

   

ت العربية االخيرة هي انفجارات للعقل الجمعي العربيالثورا 16     

من حق النفسانيين في كل بلـد عـايش الثـورة ان يظهـروا      17

 عواطفهم وتأيدهم لالجواء الصحية الموعودة في بلدانهم

   

مطلوب ان يسهم االخصائيون النفسيون في البلدان العربية فـي   18

مليات التغيير توعية المجتمع بعوامل التغير وارشاد ع  

   

" ال اظن ان الطب النفسي او علم النفس يمكن ان يلعـب دورا  19

 في تحليل وفهم االحداث الجارية في الساحة العربية 

   

الحق بتوظيـف اختصاصـه   ) خبير طبيب،(لالخصائي النفسي  20

 في السياسة على وفق قناعاته الشخصية

   

المقاالت الخاصة باألحداث ) عربيةال لعلوم النفسيةاشبكة ( نشر  21

 الجارية فيه خدمة لالنسان العربي

   

علـى رصـانتها   ) عربيـة ال لعلوم النفسيةاشبكة (  لكي تحافظ 22

وخطها االكاديمي، عليها ان تبتعد عن االحداث التـي تجـري   

 بالساحة العربية

   

ان فتح الشبكة لحرية التعبير والتحليل والتعليق على ما يجـري   23

البلدان العربية من احداث، يدخل في صميم اهتمامها في   

   

عربية  نشر موضـوعات خاصـة   ال لعلوم النفسيةاشبكة لن كيم 24

باالحداث الجارية، ولكن فقط تلك الملتزمة بالمعـايير العلميـة   

 واالخالقية

   

عربيـة موضـوعات تخـص    ال لعلوم النفسـية اان نشر شبكة  25

عن اهدافها المهنية والعلمية" الثورات العربية يعد خروجا  
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