فعل التأسيس
جأك الكأن
أؤسس – لوحدي  ,كما كنت دوما في صلتي مع ألسبب ألتحليلي -ألمدرسة ألفرنسية للتحليل ألنفسي] , [1وألتي
ساخذ على عاتقي شخصيا مهمة توجيهها على مدأر ألسنوأت ألربع ألتالية  ,وإذ ليس هنالك في ألوقت ألرأهن  ,ما
يمنعني من أن أتك ّفل بذلك.
أبغي بهذأ ألعنوأن عرض ألجهاز ألذي يجب أن يتحقق فيه ٌ
بوأبه فرويد ,أ َ
شرع أ َ
عمل – َيستعيد في ألحقل ألذي َّ
لنصل
َ
ألممارسة ألصلية ألتي أسسها هو تحت أسم ألتحليل ألنفسي ,إلى ألوأجب ألذي يليق بها
لحقيقته ُ -ويعيد
ألقاطع
ِ
ٌ
ُ
ّ
ّ
َ
وتحقر أستخدأمها
نقد موأظب ,ألنحرأفات وألتسويات ألتي تعيق تقدمها ,كما ِ
في عالمنا هذأ -عمل يشجب من خالل ٍ
في ألن ذأته.
ّ
هيل من ألوأجب منحه في إطار حركة ألستحوأذ ألمجدد هذه  .ما يعني
من غير ألممكن عزل هدف ألعمل هذأ عن تا ٍ
ُ
ألعترأف باولئك ألذين أشرفت على تدريبهم أنا شخصيا كمؤهلين أحقاء تماما  ,كما ويدعى إليها كل أولئك ألذين
بمقدورهم أن يساهموأ في تثبيت أمتحان هذأ ألتاهيل .
ّ
ُ
سيلتزم أولئك ألذين سيدخلون هذه ألمدرسة ,بتنفيذ مهمة خاضعة إلشرأف دأخلي وخارجي .ومقابل ذلك سيؤمن
ّ
لهم أن ل يت ّم أدخار أي شيء في سبيل أن يحظى كل شيء ّقيم يفعلونه ّ ,
يستحقه وبالمكان ألذي
بالصدى ألذي
ُيناسبه.
وإلخرأج ألعمل إلى ّ
حيز ألتنفيذ  ,سنتبنى مبدأ ألدرأسة ُألمستديمة في مجموعة صغيرة  .كل مجموعة (ولدينا أسم
لتكنية ألمجموعات) ][2ستكون ّ
مركبة من ثالثة أشخاص على ألقل  ,خمسة على أل ك ثر  ,أربعة هو ألمقدأر ألصحيح
 .ووأحد زأئد )ُ (PLUS UNEتلقى عليه ّ
مهمة أإلنتقاء وألنقاش وألحصيلة ألتي تالئم جهود كل وأحد ووأحد.
بعد فترة معينة من ألنشاط  ,يدعى عناصر ألمجموعة ّللت ّبدل وأإلنخرأط في مجموعة أخرى .ل تم ْؤ ِسس مسؤولية
سيادة ُ ,ت ّ
ألتوجيه ً
شكل ألخدمة فيها أدأة ُتستخدم لبلوغ مرتبة عليا  ,ولن يضطر أي وأحد أن يعتبر نفسه كمن
ُ
وضعت ُرتبته إذ يعود إلى منزلة ألعمل في ألقاعدة.
ولن ّكل مبادرة شخصية تضع َّ
مؤلفها في ظروف نقد وإشرأف ,فان ّكل عمل من ألمفروض تنفيذه وألستمرأر فيه ,
سيكون خاضعا للمدرسة.
ّ
ليس ألمقصود بهذأ على أي نحو هرمية معكوسة  ,وإنما نظام دأئري تتشكل أليته  ,سهلة ألبرمجة  ,من خالل ألتجربة.
سنؤسس ثالث قطاعات أرعى مسارها مع نائبين يساعدأني في كل وأحدة ّ
منهن.
 .1قطأع للتحليل النفسي الخألص  ,أو بتعبير أدق تطبيق عملي ومذهب][3للتحليل ألنفسي  ,وألذي هو وليس عدأ
كونه  -ما يجب أن يتاسس في مكانه – ألتحليل ألنفسي ألتدريبي.
ألمعضالت ّ
ألملحة ألتي يجب أن ُتطرح  ,وألتي تتعلق بمجمل قضايا ألتحليل ألنفسي ألتدريبي ّ ,
يتوجب أن تشقّ
َ
طريقها هنا عبر موأجهة مستديمة بين أشخاصلديهم خبرة في ألتدريب ّ
ومرشحين قيد ألتاهيل.
ّ
ُ
يستند ُ
ألمتطلبات ّ
ألمهنية ,
وجوده ] )Raison d'être([4إلى ما ل يجب إخفاؤه  :أي ألحاجة ألنابعة من
سبب
ِ
ّ
ّ
ألمتحلل قيد ألتاهيل على عاتقه مسؤولية تحليلية  ,حتى ولو كانت ألصغر
ألمتطلبات لن ياخذ
طالما تؤدي تلك
ِ
على أإلطالق .
ّ
ّ
يجب َم ْوقعة ألدخول لإلشرأف من خالل هذأ أإلشكال وكحالة خاصة  .إنه أستهالل لتعريف هذه ألحالة وفق معايير
مختلفة عن أنطباعات ألجميع وألفكار ألمسبقة لكل وأحد  .ذلك لنه معلوم أن هذأ هو قانونه ألوحيد حاليا  ,وفي
حين أن نقض ألقاعدة ألمتعلقة بالحفاظ على أشكاله ,مستديمة.
َ
ُ
ّ
منذ ألبدأية وفي كل حالة سيتم تامين إشرأف ذو أهلية في هذأ أإلطار لكل مت ِدرب قيد ألتاهيل في مدرستنا.
سنطرح للدرأسة ألتي تتاسس على هذأ ألنحو ّ ,
ألمميزأت ألتي من خاللها أعزل نفسي عن ألمعايير ألمعلنة في ألممارسة
ُ
ألتدريبية  ,وأيضا ألتاثيرأت ألتي َي ْنسبونها لتدريسي على مسار ألتحاليل ألتي أديرها  ,في حين أن ألحال هو أن
ّ
ألمتحللين حاضرون هناك بصفتهم تالمذة ُ .
َ
أستوجب ألمر  ,ألمدأخل ألموصدة ألوحيدة ألتي يجب
ستشمل  ,إذأ
سيحدثها على عملها  ,أإلستقر ُأء ذأته  ,وألذي ّ
أخذها بالحسبان من موقعي في مدرسة كهذه  ,أي  :تلك ألتي ُ
يوجه إليه
ِ
تدريسي.

هذأ ألتعليم  ,وألذي جوهره أن نضع قيد ألبحث ألما َ
لوف ألرتيبُ ,
سيجمع من قبل أللجنة أإلدأرية للقطاع  ,وألتي
ُ
ست َؤ ّمن ألسبل ألنسب لتمد أل َثار ألتي يطلبها باسباب ألحياة .
ثالثة أقسام فرعية للقطاع:
 مذهب للتحليل ألنفسي ألخالص . نقد دأخلي للممارسة ألتحليلية ك تاهيل.للم ّ
 إشرأف ُحللين قيد ألتاهيل.
أخيرأ ,أ ُ
ضع وكمبدأ ّ
مذهبي  ,أن ل يتقيد هذأ ألقطاع  ,ألول  ,كما وذلك ألذي ساذكر هدفه في ألجزء ألثالث  ,في
تجنيده بالك فاءأت ألطبية  ,إذ أن ألتحليل ألنفسي ألخالص بحد ذأته ليس تقنية عالجية.
 .2قطأع للتحليل النفسي التطبيقي  ,أي للعالج وللعيادة ألطبية.
إليه ُتقبل مجموعات ّ
طبية  ,سوأء تالفت من أشخاص عبروأ أو لم يعبروأ تحليال نفسيا  ,وطالما بمقدورها أن تفيد
ّ
ألتحليلنفسية ؛ عبر نقد دوأعي أستعمالها من خالل نتائجها  - ,بوأسطة أمتحان ألمصطلحات
ألتجربة
ِّ
ّ
ّ
ألمصنفة وألمباني ألتي أدخلتها إليها كدأعمة لخط ألممارسة ألفرويدية  -وذلك بالفحوصات ألعيادية  ,وبالتعريفات
ألنوسوغر ّأفية] , (nosografical)[5وفي ألوضعية ذأتها للمشاريع ألعالجية.
وهنا أيضا ثالثة أقسام فرعية:
 مذهب للعالج ولشكاله ألمختلفة أإلفتاء )(Casuistry معلومات ألطب ألنفسي وألبحث ألطبيًّ
ُ
لجنة إدأرية للتحقق من كل عمل هو جزء من ألمدرسة  ,وألتي يقصي تشكيلها كل طاعة قائمة مسبقا.
 .3قطأع لمخزون الحقل الفرو يدي.
ّ
ّ
يكون أول وقبل كل شيء مسئول عن ألتلخيص وألتنقية ألنقدية لكل ما تقترحه في هذأ ألحقل ألمنشورأت ألتي
تعتبر نفسها ذأت أهلية.
وياخذ على عاتقه إصدأر ألمبادئ ألتي بحسبها ّ
يتوجب على ألممارسة ألتحليلية أن تتبوأ منزلتها ما بين ألعلوم  .منزلة
ل ُيمكنها – مهما كانت فريدة وفي نهاية ألمر يجب ألعترأف بذلك – أن تكون لممارسة غير قابلة للوصف أو
ألصياغة.
ُ
ستدعى (ممارستنا –خ.س) في نهاية ألمر من أجل تعليم كما وتمرير تجربتنا  ,لكل ما في ُألبنيوية ألمؤسسة في
علوم معينة قد ُيلقي ألضوء على ذأك ألذي أظهرت وظيفته في تلك ألتي لنا  -,وعلى نحو معاكس ,تستطيع تلك
ألعلوم نفسها أن تستقبل ما هو من ألذأتية ) (subjectivationخاصتنا  ,كإيحاء ّ
متمم.
مطلوب تطبيق عملي للنظرية  ,وألذي بدونه يبقى نظام ألصالت ألذي تصفه ألعلوم ألتي ّ
ٌ
نكنيها
في نهاية ألمطاف,
نحن كافترأضية ( , )conjecturalesعرضة لرحمة ألجرف ألسياسي ألذي يتعاظم ِب ِفعل وهم أإلشرأط
ألعمومي ).(universal
وهكذأ ,مرة أخرى ثالثة أقسام فرعية للقطاع:
 .1توضيح متوأصل للحركة ألتحليلية.
َ .2ت َم ْف ُصل مع علوم مجاورة.
مهنية )[6] (Ethicsللتحليل ألنفسي هي ألتطبيق ألعملي ّ
 .3أدأب ّ
لنظريته.

ألموأرد ألمادية ألناتجة أساسا  ,بفضل مساهمات أعضاء ألمدرسة  ,وأل ِهبات ألتي قد تحصل عليها  ,وباإلضافة لذلك
على يد ألخدمات ألتي ُ
ستسديها كمدرسة ُ ,ت ّ
خصص بالكامل لمجهودها في ألنشر وأإلصدأر .
بالمقام ألول  ,حولية َ
تجمع ألعناوين وخالصة ألوظائ ف في ألمدرسة أينما تم إصدأرها ؛ حولية يظهر فيها  ,وفقا
ّ
لطلبهم ألبسيط ّ ,كل أولئك ألذين تقلدوأ مناصب فيها .
ألنضمام للمدرسة يتم عن طريق عرض ذأتي في مجموعة عمل تشكلت وفق ما وصفناه سابقا].[7
ألبت في ألقبول بدأية من قبلي  ,من دون ألخذ بالحسبان موأقف ّ
يتم ّ
أتخذها تجاهي أحدهم في ألسابق ؛ وأثق أنا
يكن لهم ضغينة ,وإنما هم أولئك ألذين دوما ّ
من أن أولئك ألذين تركوني لست أنا من ّ
سيكنوها لي أك ثر ّ ,
جرأء عدم
قدرتهم على ّألترأجع عنها.
ّ
زيادة على ذلك  ,ستتطرق إجابتي فقط إلى ما أستطيع أفترأضه أو ألتحقق منه  ,من خالل قيمة ألمجموعة ومكانها
ألذي تعتزم ماله منذ ألبدأية .
تنظيم ألمدرسة على مبدأ ألتناوب إليه قد أشرت  ,يتحدد بعناية لجنة متفق عليها من قبل ألجتماع ألعام ألول
وألذي سيقام بعد سنة من ألن .هذه أللجنة سوف تناقش ألمبدأ بناءأ على ألتجربة ألتي أك تسبت حتى نهاية ألسنة
ألثانية  ,وحينها سيضطر أجتماع عام ثان للمصادقة عليه .
ليس ضروريا أن ّ
ينفذ ألعضاء هذأ ألبرنامج بمجمله من أجل أن يعمل .لست بحاجة لقائمة طويلة  ,وإنما لعمال
ذوي تصميم  ,كما أني جزء منهم حاليا.
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مالحظات

][ [1بعد ثالثة شهور ,المدرسة الفرويدية الباريسية – ج .أ .ميلير].
][ [2الكارتيل وهو وحدة العمل األساسية في المدرسة التي اقترح مبناها الكان في هذا النص – .المترجم ]
] Praxis and Doctrine [ [3باإلنجليزية وهذه أنسب ترجمة وجدتها تُقارب المكتوب  -المترجم]
][ [4ورد في النص االنجليزي دون ترجمة وهو مصطلح فرنسي يستخدم عادة في اللغة اإلنجليزية  ،ويعني
"سبب وجود الشيء " -المترجم].
] - nosology [ [5علم تصنيف األمراض  -المترجم]
][ [6أو أخالقيّات – المترجم]
][ [7أي الكارتيل -المترجم]

] [iالمحاضرة التي قدمها ميلير في المؤتمر العلمي االول للمدرسة الالكانية للتحليل النفسي في ايطاليا ()2000
بعنوان "نظرية تورينو حول ذات المدرسة".
عقِد في روما في العام  1974ونُشر الحقا .و"النصوص" ) (Ecritsهو
]" [iiانتصار الدين" هو توثيق لمؤتمر صحفي مع الكان ُ ,
الكتاب الوحيد الذي أصدره الكان في حياته ( )1966وجمعت فيه اعماله ومقاالته المكتوبة األساسية.

