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  دراسات ومقـاالت

 

  ما للشبكة الفـلسطينية العالمية للصحة النفسية وللتحليل النفسي
  
 

 فـلسطين - حقأبو منال  

abohakk@gmail.com  

     
 

  
ت"�ح ال$�#ة الفل�"!��ة العال��ة لل��ة ال�ف��ة الى تع��� ال��اصل واالث�اء ال�ه�ي ال���ادل  

ر م* االح�الل،  ك�ا ن�6 أن  ال"��4 لل��� . وال���اصل  ب!* أب�اء شع0�ا في /افة أماك* ت�اج)ه&
ك>لD ال�>/� . الع�0دCة والBل& ت�� ع�0 ال��اصل مع ال>ات،  م* خالل ت�س�ع ال�عي ال>اتي وال$ع�ر

ت�قلK ه>ه ال��احة .  الغ!� م�ق"ع أن لGل إن�ان م�Gل&  ه�الD  م�احه مع!�ة Cق"* ف!ها الال شع�ر
�قى شيء م* الال شع�ر وذلD ح�ى ل� م* خالل الع�ل على ت�س�ع ال�عي ال>اتي وال$ع�ر ولG�ه دائ�ا ی

ال�عي ). ك�ا فعل ف�و�) ب0)اCاته(م�ت ال>ات  ��P Q�$Rل  ت�O ال��ل!ل ال�ف�ي وال��ل!ل ال�ف�ي ال>اتي 
�ف� اإلن�ان لل�عي ل��س�ع ال�عي C ،ما ه� خفي وما ه� خارج ال�عي ال>اتي Dال�قة أنه دائ�ا ه�W�ل

وج�د االخ� الغ!� م�اثل وم�اه��ه ب��س�ع ال�عي ال>اتي   ال>اتي و�Zل4 ال��Yة، ه>ا ی�ضح  أه��ة
فه#>ا ت��ح س!�ورة اك��اب وت�س�ع ال�ع�فه وال�عي . وال�ع�فة واالس���ار ق)ما لل��\ على ما C]هله

Oال ال�ق�P هR<ه  والع�W�اهه ال��R ه� ال]ا̀ر ال��])د�ال>اتي جار�ه، ت�اما /ال. 

ر ف��اه م#��bا Rال�ع�فة ال�ي وصل إل!ها، ح!\ ب��Bه ه�الD م#ان أما م* ال یaم* ب�ج�د الال شع�   
�!*، هaالء , ن�اه في دور ال�لق* وال�اعe. و�dوف ت��ح ال�ص�ل لل�ع�فة ال�"لقةC(ت�اما /�ا االن�0اء والق

C#�ن حالة اس�g�ائ�ة نادرة ال�ج�د )  ه>ا أن وج) اصال(ال>ی* �Cل�Gن الZ!� ال�"ل4 ووج�د ال$� ل)یه& 
واألم� غ!� م���ر على ال��ع�0!* دی��ا إن�ا أhCا على  أص�اب ت�جهات أی)ی�ل�ج�ة أخ�6 ق) ت0)و (

��لها االخ�، ی�6 )  عادله وش��ل�ة, لل�kان م�"�WهC ال�ع�فة وال�هارات  ال�يR اآلخ� اوR دون االك��اث
النه ال (ن ZCفى ع�ه األم�ر ح�له و/أن األج�oة ل]��ع األسnلة  م�ج�ده في ج!�ه فال شيء �C#�ه أ

�عى إلى ال�$ار/ة ح�ل ذلD ) یaم* Rالال وعيC ه والR ل[ZC ،أخفائهR ق�مC هR ن اك�$ف خ"أ ق)  قامsو
ی�عامل مع اآلخ� فقv م* خالل   م��Bره  الZاص  وال�#& على االخ� ن��]ة .  مع غ!�ه أو  أمام ال�أل

[Zح�له و� �̀[C ل�ا �!�هaالء االشZاص .  ل م* ال�)ی\ ع�ا C]هلهه>ا ال���Bر،  دائ�ا �ZCج ب�ف
ی��Bون الى االخ� و��#��ن عل�ه م* م��Bره& ال>اتي  ال>` Cف�ق) ش��ل�ة ورؤ�ة تع)دCه لل��رة  أو 

سيء ج!)، ش��� (ال��قف ال>` أمامه، فه�  واآلخ� ی�قاس�ان ب!�ه�ا  ق"0!* م* ال��اقف  ال ثال\ له�ا
، قل�ا ت��عه& ی��)ث�ن ع* ت]ارoه& )خالق أو ع)C& اخالقx!P، مه�ي Rارع أو مه�ي سيء، صاحx ا

الZاصة، ع* أخ"ائه& أو زالته&،  فه& ی�ون األخ"اء وال�الت /)ل!ل  إدانة له& x[C اخفاؤه، فاألخ� ه� 
ه>ه الفnة ت0)و  . الع)و أو ال�) ال�اح\ ع* اdهار ف$له& /ي C$ع� ب�احة مع ذاته وع]�ه وع)م ت"�ره

��ل ق)�Cا م�اه ع>Rه وصا{�ه لG�ها RاتO غ!� ن�Wه ومل!nه Rاالوساخت�اما /ال�ه� ال�اC ك) ال>` /ان. 

أح) أه& ال��جهات  في عل& ال�ف~ ه� عل& ال�ف~ ال��ل!لي الGالس�#ي ال��gل Rف�و�)، م�G�0 العالج 
رضه ال�ف�ي ال��ل!لي وه� أول م* رأ6 أنه م* خالل الGالم  �C#* لالن�ان  ال$فاء وال�غلx على ع�ا

تطمح الشبكة الفـلسطينية  
العالمية للصحة النفسية الى  
تعزيز التواصل واالثراء المهني  

تواصل  بين أبناء  المتبادل والم
شعبنا في كافة أماكن  
تواجدهم

أن  الطريق للتحرر من االحتالل،   
العبودية والظلم تمر عبر  
التواصل مع الذات،  من خالل  
توسيع الوعي الذاتي والشعور

الوعي لحقيقة أنه دائما هنالك  
ما هو خفي وما هو خارج الوعي  
الذاتي، يحفز اإلنسان للسعي  

ذاتي ويخلق  لتوسيع الوعي ال
الرغبة

أما من ال يؤمن بوجود الال  
شعور فنراه مكتفيا بالمعرفة  
التي وصل إليها، حيث بنظره  
هنالك مكان وظروف تتيح  
الوصول للمعرفة المطلقة

هؤالء االشخاص ينظرون الى  
االخر ويحكمون عليه من  
منظورهم الذاتي  الذي يفتقد  
شمولية ورؤية تعدديه للصورة   

الذي أمامهأو الموقف  

األخر هو العدو أو الند الباحث  
عن اظهار فشلهم كي يشعر  
براحة مع ذاته وعجزه وعدم  
تطوره
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 .ال�ف��ة

ك>لD ال��لل ال�ف�ي الف�ن�ي جاك الكان،  ال>` رأ6 نف�ه مل��ما لل��ُجه والف�G ال>` أس�ه ف�و�)، 
ك>لD أشار إلى دور اللغة في . وق) رأ6 الكان أن  للَُّغِة دور م��̀ر في مع�فة  الال وعي والال شع�ر

ع* 4��P ال��ه!x والق�ة ال��ارسة م* ت$#!لة ال>ات، واشار إلى ان الال شع�ر ه� س�اسي، ح!\ ی�& 
ق0ل الق̀� ال�اك&  /O0 ال)الالت للقه� واالس��kاد ولGل ما �C#�ه أن C$�ه ص�رة ال�#& أو C$!� إلى 

ه>ا ال��جه ی�6 أن  /ل ف�د Rال�]��ع أو خارج ال�]��ع، />ات لها ب�صل�ها ال>ات�ة وح#��ها . االس�0)اد
 األص!لة  الف��)ة

وال�ي . آلخ��*، اآلت�ة م* تار�Zها الZاص وت]ارoها م* خالل ال��اة ال�ي عاشOوال���!�ة ع* ا
وال�عي ال!ها في س�اق م]��عي {�ه ا�Cان ول� ح�ى داخلي فقv ) اك�$اف ال>ات(Rاإلم#ان اك�$افها 

ه>ا ال��جه ی�6 أنه ال �C#��ا . Rف�ض�ة  انه x[C أن ت�Gن م�اواة ح�W�Wة ب!* ج��ع أف�اد ال�]��ع 
��ر إن ل& نع�ل على اح��اء ال�ع)دCة  داخل�ا وال�ي Rاإلم#ان ال�ص�ل إل!ها فقv  م* خالل تق0ل وج�د  ال�

Oا /انCلفة ا�Z)ر�ة، : ال>وات اآلخ�6 ال��لفة م* ناح�ة ال]�Zة ال�غای�ة، ال���ال>وات صاح�ة  ال�!�ل ال]�
اذا ف�ق0ل االخ� الغ!� م��اثل ).  �6 الل�اتي ی��ع* دی* آخ� وصاح�ات أی)ی�ل�ج�ا م�Zلفه واخ�الفات اخ

�* لآلخ� او مانح لل���ه، أ` م* م�قع م�عالي، ان�ا  م* إ�Cان �وال�عامل معه ال Cأتي م* م�قع م
ع�!4  ان ه>ا االخ�الف ه� ص�ي و�Z)م ت"�ر ال>ات وت�س�ع وع!ها هي  ق0ل أن ZC)م اآلخ� 

 ."�قO إل�ه أعالهال��Zلف وحقه في ال�ج�د، ت�اما /ال�ه� ال]ا̀ر ال>` ت

كأب�اء شعx ن��k م�> س�!* ��Pلة ت�O االح�الل وت�O م�اوالت ع)ی)ة وم����ة ل��� والغاء  
ه����ا الفل�"!��ة  االص!لة، ذلD /�نها ت$!� أو ح�ى ت�م� إلى ج�ائ& ال���ل وأع�اله الغ!� ان�ان�ه، 

لل�ه!�ني مع�� األرض، ال0�اء وال��غ�اه  على أقل تع0!�، ت]اه أب�اء شع0�ا،  م�ا یه)د  ص�رته ال��Z!لة 
�ق�ق اإلن�ان وoالع)ل وال��اواة ب!* ال�$� وأنه ع* 4��P الع�ل  R  *مaاالخالق ال>` ی xصاح ،v�$�ال

ال��اسة اإلس�ائ!ل�ة ال���عة . ال$اق ال$��� �C#* للف�د ال�ص�ل إلى م�0غاه، و��0> الBل& ونهx اآلخ�
ال$فاف الغ!� م�ئي، في حال فل��ا م* الق�ل الفعلي  ت]اه�ا على م� ال��!* تhع�ا �R#انة اآلخ�

.  اب�اء ال$عx الفل�"!�ي, اذا فاألخ�  ال�غای� لل>ات ال�ه!�ن�ة  ه� ن�*.  واخ�اج�ا م* دائ�ة االح�اء
 *#�C ة العال��ة، إذ ال��ات ال�هC(��ال� xاغلR ارزoل جلي و#$R اه�ةBه!�ن�ة ال�ع��ف بها  وال�ال>ات ال

 a�R ه!�ن�ة ومعاناة ما أن ت$��ك�دون أن ی�"�ق أح)ه& لل>ات ال *!!�!"�ت��  ی��)ث ع* معاناة الفل
Oاله�ل�/�سR ها م�وراZم* خالل تار� Oعاش. 

ن�* الفل�"!�!�ن نع�ف أنه ال �C#* لل>ات اإلس�ائ!ل�ة أن ت�"�ر ق)ما وت��̀� ال�ع)دCة ب)اخلها  دون 
الفل�"!�ي على م� ال��!*، ف�ف�اح ت"�ره& ال�]��عي ه)م وق�ل  لل$عx  م�اجهة ج�ائ�ها وما سO00 م*

��"� ال!�م  على س�ق ال�]ارة Rاج�اد ال��اء وال]�~ في (وتالح& ال$�خ األخالقي C *هل تعل��ن أن م
ال>` Cعاني ال�]��ع اإلس�ائ!لي م�ه )   م)ی�ة دبي ه& م* اإلس�ائ!ل!!*، وه>ا R$هادة ال��ف اإلس�ائ!ل�ة

Rأی)ی�ا ن�*، وذلD رغ& ق�ة ج�$ه& وق�ة , لة ال�/�د  والف�اد ال�ي �kC$�نهاوم* ث& ال�Zوج م* حا
 .اق��اده& ووسع ت�الفاته& ح�ل العال&

 

اما ع*  مف�اح ت��رنا وت"�رنا ن�* الفل�"!�!�ن فه� ب�الح��ا وت�اصل�ا مع Rع� />وات م�Zلفة 
xة. وم�ع)دة ال]�انCا وال�ع)د�اخ�الفاتR ا لآلخ�  واإلق�ار�ا تق0ل�أن االخ� ال�غای�، رؤ��ه .  داخل م]��ع

ت��رنا وت"�رنا م$�وQ ب��س�ع ال�عي  ال>اتي وتق0ل .  وتق0له  ه� ال�ف�اح ل�"��� ال>ات وت��ر ال$ع�ب

أحد أهم التوجهات  في علم  
النفس هو علم النفس التحليلي  
الكالسيكي الممثل بفرويد، 
مبتكر العالج النفسي التحليلي  

هو أول من رأى أنه من خالل  
شفـاء  الكالم  يمكن لالنسان  ال

.والتغلب على عوارضه النفسية

رأى الكان أن  للَُّغِة دور  
محوري في معرفة  الال وعي  

كذلك أشار إلى  . والال شعور
دور اللغة في تشكيلة الذات

ال يمكننا التحرر إن لم نعمل  
على احتواء التعددية  داخلنا  
والتي باإلمكان الوصول إليها  
فقط  من خالل تقبل وجود   

خرى المختلفة ايا  الذوات اآل 
كانت

تقبل االخر الغير متماثل  
والتعامل معه ال يأتي من موقع  
محسن لآلخر او مانح للحريه، أي  
من موقع متعالي، انما  من  
إيمان عميق  ان هذا االختالف  
هو صحي ويخدم تطور الذات  
وتوسيع وعيها هي  قبل أن  
 يخدم اآلخر المختلف وحقه في
الوجود

ون نعرف أنه ال  نحن الفـلسطيني
يمكن للذات اإلسرائيلية أن  
تتطور قدما وتحتوي التعددية  
بداخلها  دون مواجهة جرائمها  

وما سببت من هدم وقتل  
للشعب الفـلسطيني على مر  
السنين

اما عن  مفتاح تحررنا وتطورنا  
نحن الفـلسطينيون فهو بتالحمنا  
وتواصلنا مع بعض كذوات  
. مختلفة ومتعددة الجوانب

لنا لآلخر  واإلقرار باختالفـاتنا  تقب
والتعددية داخل مجتمعنا
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 ال�ع)دCة

وذل�C D#* ال�ص�ل إل�ه ح���ا ت]��oي وت�جهي ال>اتي ع�0 س!�ورة لل��ل!ل ال�ف�ي ومع�فة تق��ات 
ق) ت�Gن ه�اك م�ارات أخ�6 لل�ص�ل ل>لD لG�ي ل�O م�"لعة عل!ها . ل�ف�يالع�ل م* خالل ال��ل!ل ا

�اه& في ت�سعة C م�ا Dة ح�ل ذلRا�Gلفة لل�Z�0ة ال�Zوأدع� ال�مالء ذ̀و ال�]ارب وال ،Oفي ه>ا ال�ق
  .مع�ف��ا ج��عا

�Gن ه>ه ال�GاRات  ن�Bًا لقلة الx�G في عل& ال�ف~  ال��ل!لي ال���ج�ة R$#ل ج!) للُّغِة الع��oة، ون�Bا ل
م�/�ة ول)یها اRعاد ع)ی)ه، C�عx أح�انًا ال�ص�ل إل!ها وفه�ها م* خالل الق�اءة ال��ف�دة، ق��ا Rال��ادرة 
 xي صاح�ه>ه ل���G* م]��عة ق�اءة في /�اRات ف�و�) األساس�ة، وذلD ب��ج�ه وتف�!� ال��لل ال�ف

O!0ال��جه الالكاني خل!ل س. 

�#* م)ی�ة ح�فا، اخ��اصي نف�ي  خل!ل سO!0، فل�"!�ي م* C ،ال]ل!ل االعلىR مه]̀� ق��ة اق�ث
��فاR �!غ�ي ی)ی� م�/� هان� ال�ع�h م�]ل في ال�)رسة الالكان�ة ال])ی)ة . ��اد` وم�لل نف

لُه الgG!� م* ال��اه�ات في ت�ج�ة   .Psychotherapyوم�اض� في ع)ة ب�امج تعل���ة ��ادCة،  
ك>لD ل)Cه دور مه& في إدخال عل& ال�ف~ ال��ل!لي وم�ارس�ه  الع�ل�ة في . ��oةن��ص ت�ل!ل�ة للُّغة الع

  .ال�)ن الفل�"!��ة ال��Zلفة،  وذلD م* خالل اع"اء  االرشاد وال�)ر�x  لل"�اق& ال�ه��ة

قمنا بالمبادرة هذه لتكوين  
مجموعة قراءة في كتابات  
فرويد األساسية، وذلك بتوجيه  
وتفسير المحلل النفسي صاحب  
التوجه الالكاني خليل سبيت

خليل سبيت، فـلسطيني من  
مهجري قرية اقرث بالجليل  
،  االعلى، يسكن مدينة حيفـا

اختصاصي نفسي عيادي  
ومحلل نفسي يدير مركز هانز  

عضو مسجل في  . الصغير بحيفـا
المدرسة الالكانية الجديدة  
ومحاضر في عدة برامج  
تعليمية عيادية

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAboHakkPalestinian&Psychoanalysis.pdf  

 ***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

****   ***  ****  

  "نفســــانيـــــات"  المجلـــةالعربيـــة
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  على المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفـايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

  نفســــانيـــــات"  بوسترالمجلـــةالعربيـــة
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-Phttp://www.arabpsynet.com/AF  

 " عاما من اإلنجازات 18... عاما من الكدح   20"    للشبكة الثامن السنوي الكتاب من: 2الفصل
 النفـــس وطـــب علـــوم فـــي ودوريــــات مجــــالت: الثانــي اإلنجــاز

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf     

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=290&controller=product&id_lang=3 

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAboHakkPalestinian&Psychoanalysis.pdf 

