
 
 التحليل النفسي وذاتيّة الفترة

 AMP -ـ رئيس ال, يل بسولسكمقابلة مع مي
1
 سولي فلومنباوم/  4102-4102 

 

 . lacandigital  لصالح 4102تسجيل هذه المقابلة في أوكتوبر تم لقد 

 

السياسية واالجتماعية؟ وما هو ساحة للتحليل النفسي في ال هل من تداخٍل ممكٍن 

في حال حصول تداخل من هذا صلة بالنسبة للتحليل النفسي الشيء الذي يشكل بو

 ؟النوع

 

ال يتجلّى ف جوانب؛ من عدة ولحقل االجتماعي على ا اأثرلتحليل النفسي ته كان لمنذ نشأ

ين المجالفي فحسب، وانما  وشبكات الصحة ةعالجيالية ما يتعلق بالعملفيهذا التأثير 

الكان لتفكير بأخذنا لوي، فرويدالى شك بال  ألمرايعيدنا هذا . أيضاثقافي االجتماعي وال

، باإلضافة. هذا التأثيربوضوح ها تجلّى فيالتي  المهمة اللحظاتحد و أوه، 0691وبأيار 

على عدة ميلير به قام الذي حراك أعني ال -للتفكير بلحظة أقرب بكثيروصلنا هذا ي

 Mitra] فارقاديا ية ميطرااليرانالنفسية  راح المحللةسمن أجل إطالق جبهات وأصعدة 

Kadivar] ،في فرنساي لزواج المثليين قانونبالتشريع اليتعلق ما فينشاطه  أو. 

 

 لتحليل النفسي؟اوأعالم تتطرق فقط ألساتذة أنت هل ، ولكن

 

ا ن نشاطأطبعا أن نتفق ب بإمكاننا. همقتصر عليمأتطرق اليهم بالتأكيد، اال أن األمر غير 

ن أب ، ليس أقل صحة بالمقابل. تلكحظات كنحو أكثر بكثير في لجليا على كهذا يكون 

وسياسية ، وأكاديمية، في مجاالت اجتماعيةنشطون ي AMP - ـالمن أعضاء كثيرين 

في للعيان كما  رزةتكون تلك النشاطات باال قد . عدةء وبأشكال ذات أصدانشاطات 

هي على قدر كبير من باألحرى وأقل أهمية، بلكنها ليست ، التي ذكرتهاحاالت ال

"فعاليةمبادرة أو الاللجنة "ـ هناك ما يسمى ب، ىخرناحية أمن . األهمية
2
 -ـ إطار الفي  

AMP فعاليةال"بـ سميناه أوسياسة ما حو ما، بصياغة منطق ن، وفيها نقوم على 

 ."ةلالكانيا

ا التأثير هذتحديد إمكانية جاك الين ميلير طرح  ،"ةالالكاني لفعاليةا"عن طريق مفهوم 

 AMP - ـداخل الفاعلة سياسة كإنما ، وأعضاء المدرسة فقطغير مقتصرة على سياسة ك

مصطلح كي ندرس جيدا هذا الك حاجة للبالتأكيد هنا. توجه سياسي للتنظيمعلى شكل 

                                                 
1
محرر )ل النفسي وهو تنظيم يجمع تحت كنفه سبع مدارس الكانية منتشرة في العالم منها المدرسة الالكانية الجديدة االتحاد العالمي للتحلي 

   ( ةالترجمة العربي
2
 comite de acción 



"لتحليليفعل اال"عن  صطلحهذا المختلف ي فمن جانب ؛"فعاليةأو  مبادرة"
3
لكن نفسه،  

الرغم من وجود ، وذلك على حزبي السياسياللحاصل في نشاط ك ااه نشاط كذبال يُقصد 

الذات ، وبأماكن مختلفةفي لحركات اجتماعية الُمعاصر  وبين التطوره صلة ما بين

التي جتماعية اال حركاتمنظومة من الفي السياسة االسبانية الحالية ممكن إيجاد  .سبانياإ

عضلة التي المو. ب السياسية في الماضياألحزانشاطات كانت تقوم بها تقوم بكثيرا ما 

اليوم في مثير للغاية يدور انه نقاش . كهذا نشاط  ا سياسيما قد يمثلّه تعترضنا هي معرفة 

ه وجّ التبالرغم من أن وأنه االشارة مع هذا نود . وفي دول كثيرة في العالم، كما إسبانيا

، كشكٍل لنشاطحقل الفرويدياني وال   AMP-ـ ال، علينا اعتبار اسياسيا حزب ليس الالكاني

المجاالت السياسية  في  اأثر اأن يكون لهالمفترض من التي والالكانية، مبادرة الندعوه 

 نأخذ بعين االعتبار ما يمكننحن  ".سياسة العرض"هي و، ياسة  سكونها  واإلجتماعية

ليل التحلالدعاء بأن الكان التي حذت بو، "سياسة العرض"مصطلح خالل من تطويره 

حديث هو عن الو. ”Lituraterre“ هكما كتب في نصّ ، لسياسةفي قمة االنفسي موجود 

المدينة والمجتمع، وأسس نظام لذلك الذي يتطرق أي ، للكلمةعنى الوطيد مالبالسياسة 

لدينا خطوط أساسية . االجتماعي وفي الحياة اليوميةمفهومها ولما تعنيه الفعالية ب

 . ستمرار في تطويرهاك حاجة لاللهنا، شك بدونولكن ها، تم تنفيذملموسة نشاطات و

 

وظيفة وحقل "نص في  وردتالتي  هل بإمكانك التوسع بالحديث حول مقولة الكان

 قه  ف  ل أ  ص  و  ليس باستطاعته ن ممن االجدر ل": "التحليل النفسيفي  واللغةكالم ال

    ؟"ىنحّ تأن ي ،ة فترتهبذاتيّ 

 

وظيفة وحقل الكالم واللغة في "الواردة في نص ة الكان يجب التوضيح أوالً أن مقول

كون في المستوى الذي أن يالمحلل النفسي واجب نه من ا ق إلىتتطرّ " التحليل النفسي

، 0691م العامنذ  "ذاتية"لكلمة ا خاصوزنا كان أقام القد ل. فترته ةذاتيّ تستدعيه 

 -من تدريسه )مرحلة متأخرة  فياال انه استبدل فكرة الذات . ما بعدفير بأكات درجوب

، نحن الأي حعلى . ةالمتكلمالكينونة ، ”Parletre“ مصطلحبدال منها صاغ و( المترجم

وفقا يقودنا الى واجب أخالقي  األمر الذي، ة الفترةذاتيّ التواجد في مستوى نتحدث عن 

 ,Wo es war“). "" أنا" -الـ كون موجود، ي" هذا" -الـ كان أينما "ة الفرويديلصياغة ل

soll ich warden”)  ،أن يظهر المحلل النفسييتوجب على ؛ أينما تتواجد ذاتية الفترة .

أن الذاتية فالحديث يدور عن  0691 ذنمقولة الكان مُ موجود في ذا المنطق جزء من ه

تلك قد بدأ في كان صحيح ان الكان رغم انه ، وليس للمحللللحقبة التاريخية  تنتمي اوالً 

أثيرات تاجادة التقاط ل لى المحلّ ع. ذاتعلى انه المحلل عاطي مع فكير والتلتا، بالسنة

ألمر ابيس هذا ل. تلك التأثيراتى مستوعلى كون أن يو، عاصرهاالفترة التي ية ذاتيّ 

موقع في موجود النفسي  المحلل اذ صحيح انه ومنذ البداية قد يبدو بأن؛ طبعا سهلال
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   Psychoanalytic Act  ي اشتقاقات هفعالية والالمبادرة كما ومصطلح الفعل التحليلي والذي يتطرق الى فعل المحلل في توجيه العالج

 . (ةمحرر الترجمة العربي) ACT- لغات الالتينية من نفس الجذر اللغوي بال



حليل النفسي وال الت الف. انتقده الكان مرات عدة موقع   ،(exterritorial)ّي للنطاق خارج

بصورة عكسية لسؤال نا لرقتطلو و. ّي للنطاقخارجوقع موجودان في مأيضا،  لالمحلّ 

تحويل من خالل خصوصية عالقة الحصرا  الذاتية تظهر بشكل واضح ودقيقبأن قلت ل

واضحة ُخالصات لالمحلل اج استنتفي حال أنه  يُفهم من هذا. التحليلي والغرفة العالجية

 مباشرعلى نحو يوصله األمر ، فسالممارسة التحليليةفي والعرض التحويل منطق بشأن 

حقل والسياسي، كما وفي  الجتماعي، في المجالين ااتخاذ موقف حيال ذاتية فترتهالى 

  .والثقافةة الحضار

حدث تغيير في لواحدة تُ ا، فخاليا منفصلةفي يوم من األيام، العيادة والحضارة لم تكّن 

وبشكل رى ، يمكننا أن نالتحليليجهاز تأثيرات الفي جيداً  أنعمنا النظر إذا و. األخرى

منذ فترة قصيرة نُشرت مقابلة كانت قد . االسقاطات االجتماعية لتلك التأثيراتفوري 

العودة إلى "عنوان ، بCLARINالتابعة لصحيفة كالرين "  N" مجلة في ت معي يأُجر

ً العنوان هذا ترك لدّي . "جتماعيةألريكة االا  ألن صيغته لم تُقترح من، انطباعا قويا

في ما  لشيءتلك الصيغة تطرقت . المقابلة نفسها بصورة واضحة منجمت نقبلي، وانما 

كثر وسياسية لذلك الشيء الذي هو األاجتماعية اسقاطات ك لهناالى أن : هذا السياق

ك أريكة لهناعمليا، . التحليلية األريكة، أي ة التحليليةالممارسفي تميزاً وخصوصية 

لكن ، شخا ات من األل عالج مجموعالمحلّ من الصحيح أنه ليس بمقدور : اجتماعية

التعامل مع الحضارة على لنا ممكن من ال. ذاتية الفترة حاضرة هناكالرغم من ذلك، وب

وتيقنّا من ، "ذاتية الفترة"المصطلح ة مقلوبيّ أعملنا واذا . ذلكفرويد قد فعل و  –ذات أنها 

ستنتاجات االفحص ، يمكننا التحدث عن التحليليةممارسة الفي  ”الذات“نفسها أنها هي 

حظات لل جيبستلكي نُ وذلك التحليلية في الممارسة نسمعه سنخلص اليها نتيجة لما التي 

جلى تت، عينةممشاكل اجتماعية وسياسية ل، الحضارةفي معينة  موصدةٍ  منافذٍ ل، معينة

نعيش حاليا لحظات ، في اسبانيا على سبيل المثال .ودولة دولةكل  فيعلى نحو مغاير 

لحركات في اجديدة أصداء ، ديدةأعراض ج االجتماعيمحيط في الها معتظهر 

 -( أقولاذ )بغي الدقة أ. على نحو جديدالهويات مشكلة فيها تتموقع و، االجتماعية

 دةهوية واحال توجد و ؛هوية واحدةُمعادلٍة لجود لذات بالجمع، فما من و" هويات"

تهرب من ، الذات التي "ةمنشطرذات "حصرا للذات التي ندعوها ووحيدة بالنسبة 

، التحليليةللممارسة  هذه نتيجة  . (م -أو اتحاد)وحدة التماهي الذي من شأنه أن يمنحها 

خرج ما لم ت، االجتماعيط محيالفي للذات خاصة لاهوية الاستخراج فيها لتي يصعب وا

 أيضاً داخلعضلة ماألمر هذا كل شيُ  . متعددة تماهياتوهويات لفسيفساء تلك الذات من 

فسيفساء الهويات المختلفة نا أن نعرف من جديد كيف يمكن: ةالحالي ةوروبياالمنظومة ال

 . ة الفترةذاتيّ كامنة في ال

ً أعراض ذاتُ نتج التُ  كما يكشف لنا التحليل النفسي ، اهياتالتم. الهوياتتلك  ما عبر  ا

أشكال بالمتنقلة ( ذات التلذّذ)المتلذّذة ذات الوترسيخ محاوالت لتثبيت محض هي وبحثه، 

زوي داخل نمك اللالمحلل هو ليس فقط ذف، اهواجبنا إسماعُ أمور من أمامنا . جداختلفة م

جيد االصغاء الذي يك ذاإنما و، ةاالجتماعيالساحة رج خاكما لو أنه ، غرفته العالجية



مختلف للخطاب صوت هنالك . االجتماعيمحيط وصدة في الالممنافذ ل، لعراضألتلك ال

" مرصد"  AMP -ـاليوجد داخل . السياسين ذلك الذي نجده في الخطاب ع التحليلي

 ماوريتسيوطلياني زميلنا البادر اليه لذي ، وااالجتماعيالعزل والتمييز شكلة لم وجه  م

في الحديثة العزل من خالله ظواهر هو يدرس و، [Maurizio Mazzotti] مازوتي

 .ةوالثقافية السياسي، بما فيها مجاالت مختلفة

 

( بين ابناء العشيرة الواحدةما التزاوج ) "ميايجاالندو" خطر ماذا يمكنك أن تقول حول

 المدارس؟ينشأ داخل قد الذي 

 

، PASSالعبور جهاز الكارتيل و، مدرسة لكي يبنيالكان استند اليهما ساسان اللذان األ

التي تتسم بها  "ميايجاإلندو" اكسرا أن تممن شأنهلتان التان ساسياألاتان األدهما 

عمل المجموعة جانب أول، من . مختلفينمن خالل بُعدين وذلك ، لمجموعات التحليليةا

لمتواجدة ا "ياميجاإلندو"لظاهرة  ةيقظوالتي يتوجب عليها أن تكون ، كارتيلدعى التي ت

( االندوجيمية)للتأثيرات العشائرية  آلة ُمذيبة كعلى الكارتيل أن يعمل . ماعةجكل داخل 

ك لهنامن جانب آخر، . لمعرفيالبعد اعلى ومن خالل فيما هي تعمل ، المجموعةداخل 

العبور
4
علماء االجتماع ه يطلق علي، نوع من جهاز اضيمالذي يشكل اليوم كما في ال، و

"حلل اجتماعيم"إسم 
5
، وأحيانا المجموعة التحليليةعشائرية كسر محفّز  لجهاز أي ، 

تلك لأساسا لتي تشكّل اعلنة الم ات غيرياالتفاقنقُض ت  ، أزمات داخلية خلق   درجة  الى 

  -أو مجموعة  جماعةي كّل ف" مياياالندوج"ألن عمليا، ذلك . العشائريةوعة ممجلا

 ام مناقشتهلم تتمسلمات بتتعلق  غير معلنة تفاقاتتستند الى ا – علمية أو ثقافيةأو  حليليةت

ؤدي الى طرح هذه االتفاقات غير المعلنة للبحث كل ما ي. امناقشتهمن غير الممكن و

 إطار المجتمعفي وظيفة المحلل النفسي ان  ."مياياالندوج"كسر شأنه أن ي نوالمناقشة، م

 هذهان . طرحها للسؤال، بحثها وتفعيلها، اتيهذه االتفاقكسر بالذات  هي، والمجموعة

(AE)الكارتيل أو محلل المدرسة موجودة بيدي ظيفة الو
6
داخل ( AE) -ـ اللعل . 

غير المعلنة تفاقيات الاما يتعلق بفي" أكثر من اآلخرين تعافىذاك الذي "هو المدرسة 

 .ةلمجموعة التحليليل

  

 ؟( AE) يوجد فياا الالتي مدارس الي صل فوماذا يح
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من خالله االستماع لمن يرغب من المحللين اسماع شهادته في نهاية ، يتم لية تستخدم في المدرسةآجهاز العبور هو جهاز اقترحه الكان ك  

في حال قبول  .ل للبت فيما اذا وصل مسار تحليل المحلل لمنتهاه على نحو مقنع أم المخوّ الجهاز وتحليله عن مسار تحليله الشخصي ونتائجه، 

 .  ثالث سنوات فقطتمنحه المدرسة للمحلل لوهو لقب مؤقت  (AE)" محلل مدرسة"الشهادة كمقنعة يتم منح المحلل من قبل المدرسة لقب 

 (   ةمحرر الترجمة العربي)

 
5
 Social analayzer 

6
 (    محرر الترجمة العربية) 2ة رقم انظر مالحظ 



تتسّم (. AE)نتاج محللي مدرسة إلالظروف خلق فحص كيف من الممكن أن نأن نيجب 

منها،  في كلّ  مختلف  ذلك األثر  يمكننا االفتراض بانو، "مياياالندوج"كل مدرسة بأثر 

الميل الحال كذلك؛ ذلك ألن يكن وسيكون األمر غريبا لو لم . جميعهافي  اال انه موجود  

حافظ على وجود هذا يُ ميّز كل مجموعة يي دون تغيير، والذ على نفس الحال لإلبقاء

مجموعة " – مستحيلة كالمجموعة التحليليةمكنة أو غير م، حتى داخل مجموعة التأثير

"مجموعةتوجد لديهم أولئك الذين ال 
7
 (Maurice Blanchot)موريس بالنشو كقول  

  . الذي نقبسه أحيانا

 

قطاعات التعليم العيادية حيّز ورسة نطق المدمن تقول حول يمكنك اذا ما
8

 ؟   

 

ELP -الـ اطار في هذا الموضوع انشغلنا في منذ فترة قصيرة 
9
المجموعة في ،  

ً  ةمفهومن المواضيع الألمر مليس هذا ا. الكتالونية في والحقل الفرويدياني يتأسس . ضمنا

على ولعيادية ه ايدياني وقطاعاتوالفرعهد الحقل م؛ على األساسينهذين على كل مكان، 

عن نفسها  لحركةُ حجب اتأحياناً أن يحدث . AMP -ـ مدارس التي تشكل اليوم الالإقامة 

. هنا، وهذا شأن من واجبنا أن نستمر في معالجته والعمل عليهوجّ الذي ي المنطق  ناظرينا، 

قبل عدة كان قد كتبه جاك الين ميلير ل نص قصيروما ديحضرني وفي هذا السياق 

مجلة أورنيكار من ن يالعدد الخامس والثالثونُشر في  "الشيء والحقل"عنوان بسنوات 

Ornicar .  ْوق ع  (أيضا مشكلة منطقيةبالطبع هذه و)لمنطق الداخلي ميلير افيه وقد م 

 جانب أّول من نه يضع أ يمكننا القول. بين السبب والحقل الفرويديانيما للعالقة 

. (object) لغرضباو بالسبب التحليلي، لمدرسةبا كمتصل   - das ding - "الشيء"

 يضع امتدادالجانب الثاني من و
10

(extension) جانب الدال في ، لحقل الفرويديانيا

معاهد الحقل في يادي أهيل العتلل أجهزةلدينا ، هكذا. ى الناجمة عنهمعنالتأثيرات و

ليست لكنها ، المختلفةحقول العالجية القائم في ال مفهومالبو، في االمتداد الفرويدياني

فقط علينا أال ننسى أن معهد الحقل الفرويدياني يعتبر . محللالتأهيل من شانها أجهزة 

، محللينتأهيل ال ال يتدخل في، اال أنه للمتدربين في مجال العيادةالعيادي أهيل لتل اجهاز

ا وضوع حيالميبقى وأن ذلك، من المهم أن نتذكر . معالجته لمدرسةاألمر الذي من شان ا

التي  Ornicarمقدمة أورنيكار في ، صورة جيدةب ميليرشرح قد ل. بصورة دائمةا وقائم

ً ليها نت قد أشرت إك هذه ( المترجم -من القرن الماضي)يات منذ سنوات الثمانينو سابقا

                                                 
7
حصرا الى هذه المعضلة المنطقية والتي تتطرق الى كون المدرسة تشمل " نظرية تورينو حول ذات المدرسة"يتطرق ميلير في نصه  

ال مجموعة  من مجموعة" :نتماء للقطيع وذلك في حين أن المدرسة نفسها هي مؤسسة جماعيةجمهور افراد وحيدين تخرجهم فرادتهم عن اال

      (. المترجم " )لهم
8
    Clinical Sections مفتوحة لمشاركة المهتمين  ،تدريس الكان وفرويد وهي برامج تعليمية عيادية بنمط اكاديمي تعنى بتمرير

لخطاب التحليلي للحوار الى فتح ا باألساستهدف هذه القطاعات . مسجلة في ما يسمى الحقل الفرويدياني ويشرف عليها من قبله، والمهنيين

وفقا لالكان في ما يسمى اقتراح )وهو جزء من المهمة الملقاة على المحللين  من خارج المدرسةبالشأن التحليلي مع مهنيين ومهتمين والبحث 

ل النفسي في في الحيز العام والحضارة وهو ما يسمى التحلي الخطاب التحليليكشف وحضور في أن يعملوا على ( أكتوبر لتأهيل المحلل

 (  ةمحرر الترجمة العربي).  (extension)االمتداد 
9
 (  ةمحرر الترجمة العربي)المدرسة الالكانية في اسبانيا  

10
 (المترجم للعربية. ) 1انظر مالحظة   



منطق وهو ، لعياديامؤسسات التأهيل منطق بناء لسس وهذا ما أرسى األ، القضية

احب معرفة صعلى المحلل أن يكون . غير كافٍ ، اال انه لينمحلّ أهيل اللتُمستوجب 

طب النفسي، القتها بعيادة البما يتعلق بعو، وتاريخهالعيادة التحليلية النسبة لبعميقة جدا 

من سنوات الخمسين  ،التوجه الالكانيفي لحظات المختلفة وعلى سبيل المثال أيضا، بال

في " تصنيفللقابل الير غ"عن ميلير ه ورّ ، وفقا لما طكل هذا. وحتى سنوات السبعين

، فة أو كّمٍ معرفّيٍ معرهيكل نتحدث عن . ، وما الى ذلكاديتيعاال نلذهاعن ا، العيادة

عاهد الحقل الفرويدياني لمالتابعة العيادية  رطفي األ تمريرهوالذي من واجبنا أن نحسن 

 .القائمة في كل دولةو

موجودان في جانب المدرسة وا من اختصا  همل النفسي المحلّ خلق وأهيل تاال أن 

"الشيء"بين بين كل شخص ودوما،  العالقات الصعبة
11

في جانب ؛ هما موجودان 

كستيميةالعالقات اإل، الى جانب والمعرفةبجانب الدّال وليس  السبب
12
كل لالموجودة  

هو ، يانالكوفقا للتوجه الالحركة التحليلية في فن السياسة إن . لسبب التحليليمع اذات 

عاتق ملقاة على  هذه مهمة  و. ادون الخلط بينهم، هذين البعدينجمع جيدا ما بين المعرفة 

 .سواءحدّ على  المدرسةوكما المعهد 

 

قمت بطرح ،  AMP- ـللول كرئيس خطابك األ، وفي في المؤتمر األخير في باريس

جديدة ال  ةدمخبناء مراكز ة من اجل المطلوبيوية لحلوبيناا تطرقت ، مبادئ عملك

هل بإمكانك التوسع . المجالالموجودة في هذا " الدولية"لتنظيمات تتنافس مع ا

 ؟بالحديث عن ذلك

 

تحتم التي درجة الى الميدانية و تصلة بالشارعة، ميقاعدالموضوع هو خلق مؤسسات 

التي و، حقل الصحة النفسيةفي بكات القائمة عليها ان تكون مستقلة وغير مرتبطة بالش

ً بتق توجهات تحولها إلى ماكينات تعمل وتخدم تجميد فائض لهذه المجاالت ووم أحيانا

أجسام ، ورحاب، صناديق تمويل، مؤسسات مشكلة تكمن في كيفية خلقالو. أخرى

لقد أطلقت  .منطق الشبكات الكبيرةمرتبطة بلكنها غير ، يّ اتمختلفة ذات مبنى مؤسس

"المعادنتنقيب عن ات مناجم الدوليّ "على هذه الشبكات اسم 
13
من ذلك، عكس العلى . 

، ورشات ميدانية، مثابة مختبرات، هي بخلقهاأن نالمؤسسات التي يتوجب علينا فان 

لم يقم . وفقا لفكرته األصلية  CPCT -ـمشروع الصل ذلك في حيكما عيادي، للبحث ال

االجتماعي عالج للكبيرة تنظيمات خلق مشروع لفعيل تلك األجهزة كجاك الين ميلير بت

ولو . مأله أبداً ال يمكن  فراغ  ، لصحيةالحالية لألجهزة اسياسة الذي تتركه الالفراغ  سدّ ول

من قبل  متُصّ اابتُلع أو قد لكان ، المنطقتماشي واالنخراط في هذا اللتحليل النفسي قيّد ل
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 Das Ding 
12

ألفة وحميمية في داخل هو الفرد هو مشيرا من خالله أن األكتر  ex -بـ  intimacy -الـ inلغوي جديد أوجده الكان  يستبدل فيه  تعبير 

       (ةمحرر الترجمة العربي).  غريب ومرتبظ بالخارج
13

. على ما يبدو كاستعارة يستعملها باسولس لوصف عمليات التجارة والنهب القائمة في مجال الصحة النفسية من قبل شبكات الصحة النفسية  

 (محرر الترجمة العربية)



شوء نمنذ في لحظات معينة، عايشناه ذي ال الخطرو ها هذ. لتي ال يمكن مألهاالفجوات ا

  .بالدول المختلفة  CPCT -الـ

أمر . بالمؤسسات التي قد تنشأالمتعلق منطق التجديد في أمام الحاجة يوم، نقف النحن 

دمج وفي مجال ال، ينالمراهقعالج ، وعالج التوحدفي : في حقول مختلفةيحصل شبيه 

االجتماعي
14
،  AMP -ـ كرئيس قادم للاألول كما قلت في خطابي و. غيرهموالذهان و، 

 عمالبالضرورة تطلب ، والذي يكمختبرات للعمل الداخليعامل مع هذه األجهزة التعلينا 

على وتقديمه لعمل الداخلي أولوية للينا إعطاء ع. كي يسندهلخارجي على المستوى ال

 .دالسيّ ايعازات خطاب خر االجتماعي وآ-ـطلب ال

 

 

 ؟تمعلمجقوانين اع م ناقوانين شبكاتتعارض ماذا يحدث عندما تو

 

بأن القوانين التي نفرضها ، لسلطات السياسية واالجتماعيةلجيد تمرير الرسالة أن نعلينا 

لقائمة اكثر من جميع القوانين أاتها متطلبفي صارمة على أنفسنا النفسيون نحن المحللون 

في  .(Psychotherapists) نفسيينالفي الدول المختلفة والمتعلقة بتأهيل المعالجين 

نجد أن القوانين ، AMP -ـ المدرسة وال طلباتمتبرامج وتفحص عندما ن، واألمر نهاية

بكثير من جميع القوانين صارمة أكثر المحللين لتأهيل على أنفسنا نحن التي نفرضها 

 عدد  ، دون األخذ بعين االعتباروذلك، . معالجينأهيل اللتجاء العالم رعمول بها في أالم

وكمية الساعات ، المدرسةفي عمله ، ودريب المحلل النفسيّ السنين الطويلة الالزمة لت

فليست هناك أي جامعة قادرة على إحاطة المواد الالزمة لذلك . ذلكالتي عليه تكريسها ل

أن نعرف كيف علينا يه، علبناء . MA)أو   (BAاألول أو الثانيللقب ها من خالل تعليم

تأهيل المتدربين لي متطلباتها فصارمة مؤسسة جدت وُ في حال أنه بة رسالنمّرر ال

لينا فيما بعد، ع. أيضا معاهدالو AMP -ـ دارس الكما هو الحال في م ليست تلك سوانا،ف

صراع مع الأمام ، هنا نحن نقف. لناشئة في أماكن معينةاوالتناقضات  اتالفروقفحص 

قوانين يها كل مرة نواجه ففي  قيام بهعلينا التوجب يوالذي النظام االجتماعي والسياسي 

  .ة التحليل النفسيخنق خاصيّ الى هدف معينة ت

 من تغيير قانونيين الذين تمكنوا نا البلجيكئمالزحالة ، مؤخراً برزت على سبيل المثال 

على اذابة أوشك قانون ذلك وقد كان . ع عدد من السياسيينفي أعقاب نجاحهم بالتحدث م

على نحو ات النفسية المتنوع والمربك داخل حقل العالج التحليل النفسي( القضاء على)

عن طريق شرحهم للمطلب تمرير هذا القانون  إيقافاستطاع زمالؤنا لقد . متزايد

العبور جهاز أي بواسطة شرح ، "القبّانبيضة "بالنسبة لنا يشكل الذي  تحليليال

(PASS) ،ةكيّ يالهايت"التجربة فهوم تفسير مفي لقد نجحوا  .!!ال أكثر وال أقل"
15
ه لتوجّ ل 

فكرة دنى لديهم أم تكن للسياسيين ها تمريرو، "PASS -ـ عيادة ال"، والتي هي الالكاني
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 Social insertion 
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 (المترجم للعربية) "هايتك"قة من الكلمة األجنبية مشت 



هذا . مختلف بالفعل شأن  أن التحليل النفسي هو لهم عمليا، بوضحوا وقد أ. الموضوععن 

نشأ مرة تتمريره في كل مكان وفي كل اجادة ما علينا منا يعلّ وجدير بالذكر،  مثال جيد

ة خاصيّ تؤدي إلذابة قد قوانين العالج النفسي عندما يبدو أن كهذه، أي  اتبهما تناقض

 .إلى األسوأوصل بالنهاية ي، من خالل منحى التحليل النفسي

 

"مدخلالكارتيل ك"مقالك التي تنسباا لهمية هي األما 
16

 الذي ت رجم مؤخراً للعبريةو، 

 ؟GIEP-NLS ـالمن قبل 

 

هذا المقال القصير كان ، الن األهمية المنسوبة لهمن بعض الشيء شخصيا  تفاجأتلقد 

في فترة تأسيس ما يُسمى بالمدرسة ، " Uno Por Uno"مجلة العدد االول لشر في نُ قد 

كان عندها  .بشكل خا  اسبانياي فوانطالقا من تأسيسها ، األوروبية للتحليل النفسي

أساسية من أجل الوصول تقنية  هون الكارتيل أن نرى على أرض الواقع بأنا تعااستطب

هو الذي وفّر  "Pass" -الـكان ، بعد ذلك .إليها، ولكي ندخل إلى منطق وتجربة المدرسة

بأن تكون ح جاك ألين ميلير ااقترتزامن مع حصل ذلك بالوقد . للمدرسةدخول لللية اآل

ن يتمجددا كآليّ  الكارتيل والعبوربرز ي هكذا. "Pass"الـلمدرسة من خالل للدخول آلية ا

ليس فقط بعد كهذه آلية هو  لكارتيلا. ز المجموعةميا التي تميّ جاالندولكسر ن يأساسيت

إلى دخول طلب الة لجيدطريقة كأيضا إنما يمكن استخدامه ، الدخول إلى المدرسة

إنها ؛ "من الداخل"قرع الباب ، هو شكل من أشكال هذا المقالفي ذكرت وكما . المدرسة

طق وفقا لمنأي ، مميز على نحو خا  كالمدرسة زٍ لى حيّ لطريق المثلى للدخول اا

موقف "الذي يحمل هذا العنوان بالضبط نصه في نا الكان كما يذكرّ ، الالوعيموقف 

. قف على أعتابهلق عندما نينغالذي ، الالوعي الفرويدياني، وفيه يشير لمفارقة "الالوعي

فارقة مإنها . من الداخل ويجب فتح الباب، علينا قرع الباب من الداخللكي ندخل 

في من أنه محور  وقد صيغت فكرة الكارتيل على هذا النحو،  .جداً لوجية مثيرة طوبو

 ، وجماعيّ من الداخل، من خالل عمل ناجع، معرفيّ والذي يُقرع ، لمدرسةلالدخول باب 

كل يعمل فيه عمل انه  .ونتاجه يظهر فقط على مستوى كل فرد وفردمن أن قيمته بالرغم 

 . ، لكن ليس بدون اآلخرلخا ا ناتجهعلى الكارتيل ضو من أعضاء ع

 

 !شكراً جزيالً على وقتك وسخائك

 !منحتني الفرصة للعمل بشكل جيد جداشكراً لك على أسئلتك الشيقة التي 

 

 . وردة حاج نصرهللا وخليل سبيت: الترجمة للعربية

   .خليل سبيت: تحرير الترجمة
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