مقدمة لقراءة "فعل التأسيس"
"فعل التأسيس" هو النص الذي طرحه الكأن في العأم  1964مؤسسأ من خالله مدرسته بعد ان تمت نهأئيأ عملية
إقصأئه من الجمعية العألمية للتحليل النفسي ) , (IPAبنزع صالحيته في تأهيل المحللين داخلهأ كمحلل مدرب
 ,في العأم . 1963
وقد تم هذا االقصأء بعد عشر سنوات من محأوالت الكأن المتواصلة للحفأظ على عضويته وتدريسه داخل الجمعية
على الرغم من اختالفه ونقده للتوجهأت التحليلية التي نشأت وطغت داخلهأ في اعقأب فرويد (الكالينية ,عالقأت
الموضوع ,سأيكولوجية االنأ)  .ورغم تبأين قراءاته وحدة نقده للتوجهأت المختلفة تلك  ,اال انه راهأ بألمجمل ,
كخروج وابتعأد عن المفأهيم واالك تشأفأت الفرويدية الثورية في اصألتهأ وتجديدهأ  ,والتي لم تكن من منظوره سهلة
لالستيعأب على اتبأع فرويد الالحقين وعليه فقد خأنوهأ وحرفوهأ ولم يلتزموا بهأ .على هذه االرضية  ,ابتدا الكأن
تدريسه في العأم  1953تحت عنوان "العودة الى فرويد"  ,والذي اجله اك ثر مأ يمكن حسب قوله وكأن قد تجأوز
الخمسين إذ ذاك  .وقد داب الكأن في المرحلة االولى من تدريسه داخل الجمعية ,االلتزام بقراءة مالزمة للنصوص
الفرويدية  ,مشيرا ومنتقدا على نحو مستمر  ,االنحرافأت عن درب فرويد ومفأهيمه داخل الحركة التحليلية .لم يكن
نقد الكأن واجتهأداته سهلين للهضم داخل الجمعية وقد غدا نقده الذعأ اك ثر بعد عملية إقصأئه التي شبههأ في
سمينأره الحأدي عشر  -والذي مرره في العأمين ( )1963-64خأرج المدرسة مبأشرة بعد إقصأئه  -بإقصأء شبينوزا من
الكنيس .وفي واقع االمر ان عملية اإلقصأء تلك هي مثأل حي لمأ تعنيه العبأرة "شر البلية مأ يضحك " ,إذ لم يجد
اسيأد تلك الجمعية دالئل لتبرير تلك الخطوة  ,عدا سبب واحد ووحيد  ,وهو رفض الكأن المستمر االنصيأع
لتحذيراتهم والقبول بشرط تحديد وقت جلسأته العالجية بزمن محدد مسبقأ  .ومن المعلوم ان مبدا تحديد وقت
الجلسأت العالجية (بخمسين دقيقة) تحول داخل تلك الجمعية الى "عجل مقدس" ال يمكن االقتراب منه وال
نقأشه وبأت من الواجب التقيد به في اي عالج على نحو مطلق وعأم  ,ومأ عبر تبأينأت واختالف الحأالت .لم يجد
هؤالء "االسيأد" الذين غأبوا بموتهم او قبل ذلك فيمأ لم يغب الكأن ,مأ يطعن بأدابه المهنية ويبرر فعلتهم  ,عدا
ذلك السبب الواهي  .وقد جهدوا إلثبأت ذلك االمر  ,عأقدين حوله صفقأت متأجرة ووعود بألترقية ومنح االلقأب
لمتدربيه لكي يدفعوهم ليشهدوا ضده على عدم التزامه بتحديد وقت الجلسأت ,خالل تحليلهم  .وقد نبع رفض
الكأن االلتزام بتلك القأعدة من اسبأب عدة  -يفيض الخوض فيهأ عن مستلزمأت هذه المقدمة  -وبأالسأس من
منطلق رفضه االخالقي المبداي على تجيير الذوات المختلفة وإخضأعهأ لقأنون واحد اعمى يتعأمل مع تجربة الوقت
على انهأ مطلقة وواحدة لدى الجميع.
على هذه الخلفية ومن خالل هذا السيأق شرع الكأن بتأسيس مدرسته .وفي هذا النص الذي يرسي فيه االسس
والقواعد لمبنأهأ ولسيرورة تأهيل المحلل داخلهأ  ,يطرح امأمنأ الول مرة جهأز الكأرتيل كأداة اسأسية للدراسة
والبحث داخل المدرسة وكلبنة اسأسية ببنأئهأ .وقد راهن الكأن على هذا الجهأز كمأ وعلى جهأز العبور  Passeالذي
عرضه في " االقتراح لتأهيل المحلل" والذي اشتهر بأسم اقتراح اك توبر ثالث سنوات الحقأ ( ,)1967راهن على هذين
الجهأزين في مدرسته كأداتين اسأسيتين من شأنهمأ  -مع توجيهأت وقواعد اخرى صأغهأ  -حفظهأ من االنزالق
والتحول الى مجموعة كنسية هرمية تخضع وتكرس دينأميكية القطيع على منوال المجموعأت التي وصفهأ فرويد في
نصه " علم نفس الجمهور وتحليل االنأ"  ,مدرجأ هنأك الكنيسة والجيش كمثألين لجمهور منظم يخضع لتلك
الدينأميكية .وقد كأن هم الكأن االول عند تأسيسه لمدرسته إرسأء اسس لمجموعة تحليلية تعمل وتبنى وفق نمط
مغأير لنمط المجموعأت المغلقة التي تتأسس على قأعدة التمأهي وتكريسه  ,مأ بين االفراد ومع القأئد  ,وعليه فإنهأ
تحد من افق التحليل كمأ والبحث داخلهأ ,كمأ هو واقع حأل المبنى الذي ترسخ داخل الجمعية التحليلية العألمية
من منظوره  .وال يعني هذا الحديث بألطبع وال بأي حأل  ,ان النزوع لالنتظأم وفق هذا النمط والذي هو انسأني في
صميمه  ,قد ال يصيب مجموعأت وافراد من اتبأع المدرسة الالكأنية فهنأك امثلة ليست قليلة لمجموعأت مغلقة
داخلهأ ايضأ .انمأ من الحري بمكأن االيضأح بأن هذا االمر يقيد ويتعأرض بألضرورة مع مسأر التجربة التحليلية
واصألتهأ ,إذ ان تلك التجربة هي تجربة بحث ومسأئلة جذرية لحقيقة كل ذات ومسعى للكشف في افقهأ عن التمأيز
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الفريد والخأص لكل ذات تشكلت في اللغة مع اخرهأ (الكبير) وفتح البأب امأمهأ للقأء ومعأيشة فرادتهأ وتمأيزهأ.
واذ انهأ كذلك فمن غير الممكن لتلك التجربة ان تصل مبتغأهأ في ظل قيد التمأهي والمنأخ الذي يكرسه.
بنأء على مأ تقدم  ,وكمأ يشير لذلك جأك الين ميلير في محأضرته "نظرية تورينو" , iفليس من الغرابة ان يفتتح
الكأن نص تأسيس مدرسته  ,من خالل اإلشأرة إلى كونه وحيدا كذات ("اؤسس لوحدي كمأ كنت دومأ في صلتي مع
السبب التحليلي")  ,فهو يدعو المحللين االنضمأم لمدرسته الجديدة ,ال من خالل وضعية القأئد ومن موقعة نفسه
كمثأل للتمأهي وإنمأ من خالل كونه ذات ككل ذات  ,لهأ سببهأ ولهأ عالقتهأ اإلغترابية الخأصة مع المثل او المثأل.
"فعل التأسيس" المترجم هنأ هو الجزء االول من نص اشمل عرض بألصيأغة المختصرة هذه لحظة التأسيس  .فيمأ
بعد  ,وسعه الكأن واضأف عليه جزئين اخرين امل ان اتمكن من ترجمتهمأ وإضأفتهمأ إليه الحقأ .الجزان المتبقيأن
هم " :مالحظة إضأفية" و"استهالل"  .وقد نشر النص كأمال في الك تأب "نصوص اخرى" الذي اصدره ج .ا .ميلير
بعد وفأة الكأن  ,وضم سلسلة نصوص لم تكن قد نشرت في حيأته.
لقد تمت ترجمة هذا النص للعربية بجهودي الذاتية وبألمقأبل لعمل كأرتيلي كنت شريكأ فيه مع عدة زمالء من
اعضأء المجموعة اإلسرائيلية للمدرسة الالكأنية الجديدة ) , (GIEP-NLSلنقل النص للغة للعبرية .وقد تمت
الترجمة من خالل االصل الفرنسي والترجمة اإلنجليزية.
قد تكون قراءة النص عسيرة وعصية على الفهم للقراء في مواقع عدة ,فليس من السهل قراءة وفهم النص الال كأني
واالصعب من ذلك بألواقع ترجمته  .لم تمنعني وتثنني تلك االسبأب من استثمأر الجهد الالزم إلنجأز ترجمة النص
ونقله للعربية؛ ذلك التفأقي مع مأ قأله الكأن في "انتصأر الدين" مجيبأ على االدعأء بأن "نصوصه"  iiعصية على
الفهم " :لم اك تب "نصوصي" لكي تفهم وإنمأ لتقرا وليس هذان االمران سواء بألمرة " .
وعليه فليس لي  ,اخيرا  ,اال ان اتمنى للقأرئ قراءة مثمرة وممتعه من خالل لقأءه الخأص والفريد بألنص.
خليل ع .سبيت
(اب )2016
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فعل التأسيس
جأك الكأن
اؤسس – لوحدي  ,كمأ كنت دومأ في صلتي مع السبب التحليلي -المدرسة الفرنسية للتحليل النفسي , 1والتي سأخذ
على عأتقي شخصيأ مهمة توجيههأ على مدار السنوات االربع التألية  ,وإذ ليس هنألك في الوقت الراهن  ,مأ يمنعني
من ان اتك فل بذلك.
ابغي بهذا العنوان عرض الجهأز الذي يجب ان يتحقق فيه عمل – يستعيد في الحقل الذي شرع ابوابه فرويد ,النصل
القأطع لحقيقته  -ويعيد الممأرسة االصلية التي اسسهأ هو تحت اسم التحليل النفسي ,إلى الواجب الذي يليق بهأ
في عألمنأ هذا -عمل يشجب من خالل نقد مواظب ,االنحرافأت والتسويأت التي تعيق تقدمهأ ,كمأ وتحقر استخدامهأ
في االن ذاته.
من غير الممكن عزل هدف العمل هذا عن تأهيل من الواجب منحه في إطأر حركة االستحواذ المجدد هذه  .مأ يعني
االعتراف بأولئك الذين اشرفت على تدريبهم انأ شخصيأ كمؤهلين احقأء تمأمأ  ,كمأ ويدعى إليهأ كل اولئك الذين
بمقدورهم ان يسأهموا في تثبيت امتحأن هذا التأهيل .
سيلتزم اولئك الذين سيدخلون هذه المدرسة ,بتنفيذ مهمة خأضعة إلشراف داخلي وخأرجي .ومقأبل ذلك سيؤمن
لهم ان ال يتم ادخأر اي شيء في سبيل ان يحظى كل شيء قيم يفعلونه  ,بألصدى الذي يستحقه وبألمكأن الذي
ينأسبه.
وإلخراج العمل إلى حيز التنفيذ  ,سنتبنى مبدا الدراسة المستديمة في مجموعة صغيرة  .كل مجموعة (ولدينأ اسم
لتكنية المجموعأت) 2ستكون مركبة من ثالثة اشخأص على االقل  ,خمسة على اال ك ثر  ,اربعة هو المقدار الصحيح .
وواحد زائد ) (PLUS UNEتلقى عليه مهمة اإلنتقأء والنقأش والحصيلة التي تالئم جهود كل واحد وواحد.
بعد فترة معينة من النشأط  ,يدعى عنأصر المجموعة للتبدل واإلنخراط في مجموعة اخرى .ال تمؤسس مسؤولية
التوجيه سيأدة  ,تشكل الخدمة فيهأ اداة تستخدم لبلوغ مرتبة عليأ  ,ولن يضطر اي واحد ان يعتبر نفسه كمن
وضعت رتبته إذ يعود إلى منزلة العمل في القأعدة.
والن كل مبأدرة شخصية تضع مؤلفهأ في ظروف نقد وإشراف ,فأن كل عمل من المفروض تنفيذه واالستمرار فيه ,
سيكون خأضعأ للمدرسة.
ليس المقصود بهذا على اي نحو هرمية معكوسة  ,وإنمأ نظأم دائري تتشكل اليته  ,سهلة البرمجة  ,من خالل التجربة.
سنؤسس ثالث قطأعأت ارعى مسأرهأ مع نأئبين يسأعداني في كل واحدة منهن.
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 .1قطأع للتحليل النفسي الخألص  ,او بتعبير ادق تطبيق عملي ومذهب للتحليل النفسي  ,والذي هو وليس
عدا كونه  -مأ يجب ان يتأسس في مكأنه – التحليل النفسي التدريبي.
المعضالت الملحة التي يجب ان تطرح  ,والتي تتعلق بمجمل قضأيأ التحليل النفسي التدريبي  ,يتوجب ان تشق
طريقهأ هنأ عبر مواجهة مستديمة بين اشخأص لديهم خبرة في التدريب ومرشحين قيد التأهيل.
يستند سبب وجوده ) 4(Raison d'êtreإلى مأ ال يجب إخفأؤه  :اي الحأجة النأبعة من المتطلبأت المهنية  ,طألمأ
تؤدي تلك المتطلبأت الن يأخذ المتحلل قيد التأهيل على عأتقه مسؤولية تحليلية  ,حتى ولو كأنت االصغر على
اإلطالق .

[ 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].
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يجب موقعة الدخول لإلشراف من خالل هذا اإلشكأل وكحألة خأصة  .إنه استهالل لتعريف هذه الحألة وفق معأيير
مختلفة عن انطبأعأت الجميع واالفكأر المسبقة لكل واحد  .ذلك النه معلوم ان هذا هو قأنونه الوحيد حأليأ  ,وفي
حين ان نقض القأعدة المتعلقة بألحفأظ على اشكأله ,مستديمة.
منذ البداية وفي كل حألة سيتم تأمين إشراف ذو اهلية في هذا اإلطأر لكل متدرب قيد التأهيل في مدرستنأ.
سنطرح للدراسة التي تتأسس على هذا النحو  ,المميزات التي من خاللهأ اعزل نفسي عن المعأيير المعلنة في الممأرسة
التدريبية  ,وايضأ التأثيرات التي ينسبونهأ لتدريسي على مسأر التحأليل التي اديرهأ  ,في حين ان الحأل هو ان
المتحللين حأضرون هنأك بصفتهم تالمذة  .ستشمل  ,إذا استوجب االمر  ,المداخل الموصدة الوحيدة التي يجب
اخذهأ بألحسبأن من موقعي في مدرسة كهذه  ,اي  :تلك التي سيحدثهأ على عملهأ  ,اإلستقراء ذاته  ,والذي يوجه إليه
تدريسي.
هذا التعليم  ,والذي جوهره ان نضع قيد البحث المألوف الرتيب ,سيجمع من قبل اللجنة اإلدارية للقطأع  ,والتي
ستؤمن السبل االنسب لتمد االثأر التي يطلبهأ بأسبأب الحيأة .
ثالثة اقسأم فرعية للقطأع:
 مذهب للتحليل النفسي الخألص . نقد داخلي للممأرسة التحليلية ك تأهيل. إشراف للمحللين قيد التأهيل.اخيرا ,اضع وكمبدا مذهبي  ,ان ال يتقيد هذا القطأع  ,االول  ,كمأ وذلك الذي سأذكر هدفه في الجزء الثألث  ,في
تجنيده بألك فأءات الطبية  ,إذ ان التحليل النفسي الخألص بحد ذاته ليس تقنية عالجية.
 .2قطأع للتحليل النفسي التطبيقي  ,اي للعالج وللعيأدة الطبية.
إليه تقبل مجموعأت طبية  ,سواء تألفت من اشخأص عبروا او لم يعبروا تحليال نفسيأ  ,وطألمأ بمقدورهأ ان تفيد
التجربة التحليلنفسية ؛ عبر نقد دواعي استعمألهأ من خالل نتأئجهأ  - ,بواسطة امتحأن المصطلحأت المصنفة
والمبأني التي ادخلتهأ إليهأ كداعمة لخط الممأرسة الفرويدية  -وذلك بألفحوصأت العيأدية  ,وبألتعريفأت
النوسوغرافية ) , 5(nosograficalوفي الوضعية ذاتهأ للمشأريع العالجية.
وهنأ ايضأ ثالثة اقسأم فرعية:
 مذهب للعالج والشكأله المختلفة اإلفتأء )(Casuistry معلومأت الطب النفسي والبحث الطبيلجنة إدارية للتحقق من كل عمل هو جزء من المدرسة  ,والتي يقصي تشكيلهأ كل طأعة قأئمة مسبقأ.
 .3قطأع لمخزون الحقل الفرو يدي.
ر
يكون اوال وقبل كل شيء مسئول عن التلخيص والتنقية النقدية لكل مأ تقترحه في هذا الحقل المنشو ات التي
تعتبر نفسهأ ذات اهلية.
ويأخذ على عأتقه إصدار المبأدئ التي بحسبهأ يتوجب على الممأرسة التحليلية ان تتبوا منزلتهأ مأ بين العلوم  .منزلة
ال يمكنهأ – مهمأ كأنت فريدة وفي نهأية االمر يجب االعتراف بذلك – ان تكون لممأرسة غير قأبلة للوصف او
الصيأغة.
 - nosology [ 5علم تصنيف األمرا

 -المترجم]
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ستدعى (ممأرستنأ –خ.س) في نهأية االمر من اجل تعليم كمأ وتمرير تجربتنأ  ,لكل مأ في البنيوية المؤسسة في
علوم معينة قد يلقي الضوء على ذاك الذي اظهرت وظيفته في تلك التي لنأ  -,وعلى نحو معأكس ,تستطيع تلك
العلوم نفسهأ ان تستقبل مأ هو من الذاتية ) (subjectivationخأصتنأ  ,كإيحأء متمم.
في نهأية المطأف ,مطلوب تطبيق عملي للنظرية  ,والذي بدونه يبقى نظأم الصالت الذي تصفه العلوم التي نكنيهأ
نحن كأفتراضية ( , )conjecturalesعرضة لرحمة الجرف السيأسي الذي يتعأظم بفعل وهم اإلشراط العمومي
).(universal
وهكذا ,مرة اخرى ثالثة اقسأم فرعية للقطأع:
 .1توضيح متواصل للحركة التحليلية.
 .2تمفصل مع علوم مجأورة.
 .3اداب مهنية )6 (Ethicsللتحليل النفسي هي التطبيق العملي لنظريته.
الموارد المأدية النأتجة اسأسأ  ,بفضل مسأهمأت اعضأء المدرسة  ,والهبأت التي قد تحصل عليهأ  ,وبأإلضأفة لذلك
على يد الخدمأت التي ستسديهأ كمدرسة  ,تخصص بألكأمل لمجهودهأ في النشر واإلصدار .
بألمقأم االول  ,حولية تجمع العنأوين وخالصة الوظأئ ف في المدرسة اينمأ تم إصدارهأ ؛ حولية يظهر فيهأ  ,وفقأ
لطلبهم البسيط  ,كل اولئك الذين تقلدوا منأصب فيهأ .
7
االنضمأم للمدرسة يتم عن طريق عرض ذاتي في مجموعة عمل تشكلت وفق مأ وصفنأه سأبقأ .
يتم البت في القبول بداية من قبلي  ,من دون االخذ بألحسبأن مواقف اتخذهأ تجأهي احدهم في السأبق ؛ واثق انأ
من ان اولئك الذين تركوني لست انأ من يكن لهم ضغينة ,وإنمأ هم اولئك الذين دومأ سيكنوهأ لي اك ثر  ,جراء عدم
قدرتهم على التراجع عنهأ.
زيأدة على ذلك  ,ستتطرق إجأبتي فقط إلى مأ استطيع افتراضه او التحقق منه  ,من خالل قيمة المجموعة ومكأنهأ
الذي تعتزم ماله منذ البداية .
تنظيم المدرسة على مبدا التنأوب إليه قد اشرت  ,يتحدد بعنأية لجنة متفق عليهأ من قبل االجتمأع العأم االول
والذي سيقأم بعد سنة من االن .هذه اللجنة سوف تنأقش المبدا بنأءا على التجربة التي اك تسبت حتى نهأية السنة
الثأنية  ,وحينهأ سيضطر اجتمأع عأم ثأن للمصأدقة عليه .
ليس ضروريأ ان ينفذ االعضأء هذا البرنأمج بمجمله من اجل ان يعمل .لست بحأجة لقأئمة طويلة  ,وإنمأ لعمأل
ذوي تصميم  ,كمأ اني جزء منهم حأليأ.
 21تموز 1964
ترجمة  :خليل ع .سبيت
مالحظأت
 iالمحاضرة التي قدمها ميلير في المؤتمر العلمي االول للمدرسة الالكانية للتحليل النفسي في ايطاليا ( )2000بعنوان "نظرية تورينو
حول ذات المدرسة".
ُ
" iiانتصار الدين" هو توثيق لمؤتمر صحفي مع الكان ُ ,عقِد في روما في العام  1974ونشر الحقا .و"النصوص" ) (Ecritsهو الكتاب
الوحيد الذي أصدره الكان في حياته ( )1966وجمعت فيه اعماله ومقاالته المكتوبة األساسية.

[ 6أو أخالقيّات – المترجم]
[ 7أي الكارتيل -المترجم]
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