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 إيل أن1974أشرت يف تقدميي ألطروحيت للحصول علي الدآتوراه يف علم النفس يف مطلع عام 

إذ قررت بوضوح يف أول, 1967مامي مبعرفة إسرائيل آان نتيجة مباشرة هلزميتنا يف يونيو اهت
 إقرار بالفضل واعرتاف بالتقصريو حتت عنوان , سطور التقدمي

بدأ اهتمامى مبوضوع هذه الدراسة أثر هزمية يونيو سنة ألف وتسعماية وسبع وستني ،" 
وتلك نقيصة ال خيفف· ى ما يقرب من ربع القرنأى بعد أن مضى علي قيام الكيان اإلسرائيل

وال جيدي أى تربير قد أصطنعه هلا يف التقليل من مسئوليىت· إقرارى هبا من إحساس بوطأهتا
وآل ما آمله هو أن يسهم اعرتايف هبا يف احليلولة بيىن وبن التقاعس من جديد، ويف· عنها

ال، ويف تعويذ جيل الباحثني والدارسني اجلدددفع غريى من أبناء جيلى حنو احملاولة يف هذا ا
 " من وصمة التقاعس عن دراسة العدو

و مل أآن وحدي من بني املشتغلني العرب بالعلوم النفسية الذي دفعته هزمية يونيو إيل
و سوف أشري يف هذا السياق إيل منوذجني فحسب من. إعمال ختصصه العلمي يف حماولة فهم ما جري

 . و صربي جرجس, مصطفي زيور, سيني املصرينياحملللني النف

و, أما األول مصطفي زيور فقد آان و ظل حملال نفسيا فرويديا أرثوذآسيا حىت النهاية
 يف العامل الغربي حبكم صهيونية غالبيتهم وقفوا بعلمهم إيل جانبني النفسينياحملللرغم أن 

 وآان,ن مربرات تلك النشأةنشأة إسرائيل الدولة، ودافعوا بقدر ما وسعهم اجلهد ع
طبيعيًا واألمر آذلك أن جيد املتأمل يف سري حياة العديد من أقطاب حرآة التحليل النفسي
.أن اخليوط متداخلة متشابكة بني ممارستهم العملية للنشاط الصهيوني  والتحليل النفسي

 مصر عنمدرسة التحليل النفسي يفمصطفي زيور رائد قد اختلفت توجهات و رغم ذلك ف
 .نظريهتا يف بلدان العامل الغربي من حيث املوقف من قضية االستعمار الصهيوني لفلسطني

 
 اإلسرائيليمطلوبا مستحسًنا لدي املواطن

 :يـــــح الثانــــــــــــالملم2.1 - 
حرص زيور علي أال ينزلق إلي منزلق مازال يغري الكثيرين من 

ظر إلي الصراع العربي اإلسرائيلي المشتغلين بعلم النفس من حيث الن
محددا بدقة دور العوامل النفسية في هذا , باعتباره صراعا نفسيا فحسب

و غين عن البيان أنين أطرح هذا: "يقول زيور. المجال
أي أنين أحبث, السؤال يف نطاق علم النفس وحده

عن الدوافع النفسية وراء هذه الظاهرة و هذا
 أن أقيم وزًنا للعوامل غريال يعين أنين ال أريد

) اإلمربيالية– االقتصادية –السياسية (النفسية 
  "اليت سامهت يف انبثاق هذه الظاهرة

 :ثـــــح الثالــــــــــــالملم3.1 - 
و نحن مازلنا نلعق جراح , استطاع زيور بحدسه النادر أن يكتشف

بله فضلًا عن أمرا ما زال الكثيرون منا يجدون غضاضة في تق, الهزيمة
إنه حرص أصحاب القرار في إسرائيل علي استمرار مناخ , التعبير عنه

إن احلرب الفعلية"يقول زيور . و نفورهم من الدعوة للسالم, الحرب
تلك, ال ترتك للفرد اإلسرائيلي فرصة مواجهة نفسه
 "املواجهة اليت خيشي أن تفضح هويته املستعارة

دفعته الي االختالف . رثة يونيوكانت تلك هي استجابة زيور لكا
و لكنها لم , اختالفا جذريا مع توجهات مجمل المحللين النفسيين الغربيين

 .أو حتى إدانته سياسيا, تدفعه إلي خلع رداء التحليل النفسي

 ســـــــــري جرجــــــــصب 2 - 

 مصطفـــــــــــــي زيــــــــــور 1 - 
كانت مصر مازالت . 1967رثة لم يكن قد مضي وقت طويل علي كا

في . كيف حدث ما حدث؟ و لماذا؟: و مازال السؤال ملحا, تلملم جراحها
نشر مصطفي زيور في أغسطس , تلك الحقبة المبكرة من معاناة الوطن

اختتم زيور مقاله بدعوة .  مقالًا ضافيا عن الشخصية اإلسرائيلية1968
هضوا إيل مستويأن ين"وجهها إلي شباب علماء النفس العرب 

و, إن عليهم واجبا وطنيا و قوميا. املسئولية
و, أمامهم رسالة علمية ال بد أن يفطنوا إليها

هي إسهامهم يف إجراء البحوث السيكولوجية
و لعله من المناسب أن نطل ". املتصلة بقضية املصري العربي

ي معا إطاللة موجزة علي أهم مالمح رؤيته لطبيعة الصراع العرب
   :مقتصرين علي مالمح ثالثة, اإلسرائيلي

 :ح األولــــــــــــالملم1.1 - 
أن مصطفي زيور يختلف اختالفًا قاطعا مع تعاطف غالبية المحللين 

فيشير في مقاله إلي ما انتهي إليه الطبيب . النفسيين مع التجربة الصهيونية
هود الذين أدت خبرة النفسي اليهودي منكوفسكي من أن الكثير من األطفال الي

القهر النازي التي عاشوها مع ذويهم في معتقل بوخنفالد الشهير إلي العديد 
قد استطاعوا أن يستعيدوا بعض االتزان , من مظاهر االضطراب النفسي
و يقف زيور ببصيرة المحلل النفسي . حين انتقلوا للعيش في إسرائيل

تزان الذي حتدثإن اال"و بحس العربي الوطني ليقرر , الفرويدي
عنه منكوفسكي ال يعدوا أن يكون تنظيما للتوحد
,باملعتدي يف اتمع اإلسرائيلي يف مواجهة العرب

 بل , أي أن التوحد باملعتدي أصبح شيًئا مشروعا
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فليست هذه , واليهود وبين الصهيونية والصهيونيين غير أن هذا ال يكفي 
التفرقة دليالً على أننا نجيب بالنفي ألننا ننقضها حين نسلم ونناقش ونؤمن 

اهد التاريخ اليهودي كله والفكرة الصهيونية منذ نشأت عقب الغزو شو"بأن 
البابلى في القرن السادس قبل الميالد تشير إلى أنه ليس من الحكمة 
واالستهانة باألساس الدينى للصهيونية واستبعاده لمجرد رغبتنا في تجنب 

 .الخطط بين االثنين

راجع مثالً كثيراً (بى وأن العديد من األبحاث والدراسات في العالم العر
من الكتب التي يصدرها معهد الدراسات العربية تلجأ عند دراسة 
الصهيونية إلى دراسة التاريخ اليهودي منذ الغزو البابلى وقبله وتدرس ما 

وبذلك فإن هذه الدراسات . تسميه الجانب التوراتى والتلمودى الصهيونية
واليهود في , دين اليهوديجميعاً التي تتحدث عن أصول الصهيونية في ال

الخ تحمل ... وكما يصورهم التلمود , التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم 
وهى إجابة , إجابة ضمنية أو صريحة باإليجاب على السؤال الذى ذكرناه

وهذه الدراسات جميعاً وبال استثناء تستهدف . خاطئة وال تخدم قضيتنا
هذا التاريخ وما حفل به من غاية ونية طيبة وتحاول الكشف عن سيئات 

إال أنها جميعاً أيضاً في , ألوان الغدر وااللتواء والنفاق والعنف والدموية
نهاية األمر تجيب على السؤال الذى وضعناه باإليجاب بل وتؤكد هذا 

 وجود عالقة تاريخية – عن غير قصد طبعاً –وهى بذلك تؤيد , الجواب
ن الصهيونية وبين الدين اليهودي من التالحم العضوى الوثيق بي, طويلة

ويترتب على هذا . والتراث اليهودي أو بعض عقائده الرئيسية على األقل
" التعبير السياسى الحديث"بشكل ضمنى االعتراف بدعوى الصهيونية أنها 

فالديانة كانت حجتها الظاهرة وصيحتها العالية لتجميع . عن الديانة اليهودية
ودية على أرضنا واغتصاب فلسطين بالذات يه" دولة"اليهود وإقامة 

" وحدة تاريخية طويلة"وأن هناك , واستيطانها بوهم أنها أرض الميعاد
ولذا فإننا عندما .. تجمع يهود العالم أى أنها حولت هذه الديانة إلى قومية 

ننساق في التأكيد على مناقشة أصول الصهيونية في الديانة اليهودية 
 بإدعاء الصهيونية نفسها بأنها هى – ضمنا –كنا نسلم وتراثها نبدو كما لو 

 عن اليهودية وعن األفراد المنتشرين )التعبير السياسى الحديث والوحيد(
والذين تسميهم بالشعب اليهودي أو , في العالم الذين يدينون بهذا الدين

وبذلك نساهم في عدم التشديد على الحقيقة الجوهرية التي , األمة اليهودية 
بغى التأكيد عليها في كل أعالمنا وفي موقفنا إزاء عدونا وهى أن ين

, الصهيونية حركة سياسية استعمارية استيطانية حديثة ال عالقة لها حقيقة 
, بما يسمى بالحنين اليهودي التاريخى ألرض الميعاد, قوية أو غير قوية 

 إلى فهي حركة حديثة اصطنعت قومية واستغلت الديانة اليهودية للتوصل
وأن اإلجابة باإليجاب التي تحملها مثل . هدف استعمارى محدد في فلسطين

هذه الدراسات التي أشرنا إليها إنما تلقى شيئاً من الضباب وعدم وضوح 
الرؤية على التصور والتصوير الصحيح للصهيونية وطبيعتها االستعمارية 

فالصهيونية . .وبالتالى على طابع معركتنا التحريرية ألرضنا في فلسطين 
وليدة الربع األخير من القرن التاسع عشر وتحمل طابعه " حركة سياسية"

وهى صيغة خاصة من صيغ السياسة , االستعمارى وتعبر عنه
وتلك هى الحقيقة التي ال يمكن إغفال إبرازها , االستعمارية لهذه الحقبة

 .بحال من األحوال وهى نقطة المقتل في الحركة الصهيونية

 في أصول الصهيونية هام جداً و حيوى للغاية ومطلوب والبحث
ولكن ال ينبغى التماسه في تاريخ الديانة اليهودية أو التراث , باستمرار
وال ( التوراتى أو التلمودى أو السرى أو الباطنى أو التصوفي –اليهودي 

 وإنما )يعنى هذا اال ندرس بكل استفاضة مثل هذا التراث دراسة علمية
, ط في منشئها القريب وظروف القرن التاسع عشر السياسية يلتمس فق

تلك السياسة التي لجأت إلى كل , وسياسته االستعمارية على التحديد 
أساليب استغالل التفتيت والتفرقة الطائفية واستخدام النزاعات الدينية 
ولجأت أيضاً كنظير للطائفية ومقابل لها إلى أسلوب التجميع واستغالل ما 

فكما حاول االستعمار األوروبى أن يستغل .  )بالمسألة اليهودية(سمى كان ي

والنموذج الثاني الذي اخترناه لتسليط الضوء عليه هو صبري  
 انتهي صبري جرجس من اعداد كتابه المعنون 1969في ابريل . جرجس

:الرتاث اليهودي الصهيوني و الفكر الفرويدي"
يجموندأضواء علي األصول الصهيونية لفكر س

إال أنه كان متاحا , 1970و رغم أن الكتاب يحمل تاريخ نشر , "فرويد
 و قد  قام عبد الجليل حسن بتقديم عرض نقدي ,1969بالفعل في أواخر 

و ,  من مجلة الكاتب المصرية1969للكتاب في العدد الصادر في أكتوبر 
و بادر عبد , لم يلبث صبري جرجس أن علق علي ذلك العرض النقدي

لجليل حسن بكتابة تعقيب نهائي يجمل مادار حوله الحوار اختار له عنوانا ا
 و لعل إيراد النص الكامل لذلك 2"الصهيونية وليس فرويد"

التعقيب يجسد ما أثارته تلك القضية من جدل بين المثقفين المصريين 
 :يقول عبدالجليل حسن. آنذاك

 على اهتمامه قبل أى شئ آخر أود أن أشكر الدكتور صبرى جرجس"
التراث اليهودي الصهيونى والفكر "بالرد على ما كتب عن كتابه الهام 

وأشهد أنه كان بارعاً في رده وفي عرض . في العدد األسبق" الفرويدى
وال يسعنى إال أن أخجل من , وجهة نظره وموضوعياً في مناقشته الهادئة 

لمهم أن هذا الرد وا.  لطفأ منه وفضالً–عبارات الثناء التي وجهها إلى 
المستفيض قد أتاح للقارئ العربى فرصة ثمينة لتوضيح الخطوات الفكرية 

 بتعاطف شديد –وأنى أدرك . والمسيرة الشخصية التي رافقت هذه الدراسة
فقد ظلت ميول هذا الطبيب ,  أن فكرة الكتاب لم تنبثق في سهولة ويسر –

وبعد , لة مع التحليل النفسي النفسي البارز الذهنية والوجدانية لسنوات طوي
دعاه الواجب العلمي و القومي إلى إخراج هذه , تردد وصراع داخلى حاد

وهذا الموقف الشجاع من المؤلف من موقع علمي و . الدراسة الجادة
والمقال الذي كتبه في العدد الماضي . وطني جدير بالتقدير بل واإلشادة

 .هابمثابة وثيقة مكلة للكتاب وال غنى له عن

وأنى أؤكد لعالمنا النفسي الالمع أن ذلك ليس رداً على رده بقدر ما 
. هو محاولة الستيضاح بعض النقاط التي أراها هامة بل بالغة األهمية

والدكتور الفاضل يعرف قبل أى باحث آخر أن كتابه البد أن يثير الجدل 
 أنى وهناك الكثير جداً الذى نتفق حوله بل. والنقاش والخالف الطويل

. أوافقه تماماً على كل ما قاله فيما يتصل بخشية إثارة شبهة معاداة السامية
ولكن تبقى بعض القضايا العامة والتفصيلية التي ينبغى التعرض لها حتى 

مثل القضية التي سماها األستاذ , يمكن حسمها أو توضيحها على األقل 
رويدى وهى نظرة المؤلف بالتوجيه الحضارى للتحليل النفسي والفكر الف

تقييمية أساساً ولكنها مع هذا قضية هامة ينبغى للمشتغلين بالتحليل النفسي 
الفرويدى عندنا والذين يدرسونه ويعلمونه صباح مساء وينشئون له األقسام 
بالكليات مناقشتها ألنه مسألة تعنيهم أساساً ويترتب عليها مواقف عملية من 

فهذا عالم نفسي كبير من جلة علمائنا يدين . التحليل النفسي دراسة وتدريساً
التحليل النفسي الفرويدى بأدلة ال يستهان بها وال يمكن مواجهة خبرته 

وعلى كل فليس يعنينا بحال من األحوال التعرض . ودراسته هذه بالصمت
 .لمثل هذه القضية أو الدفاع عن فرويد كما سبق أن قلت في العدد األسبق

 وعالقتها باليهودية...ة نشأة الصهيوني  - 1.2
و لكن القضية التي أريد طرحها والتي أرجو أن نصل إلى اتفاق 

ليقينى بأهميتها واتصالها أساساً بتحديد وتوضيح موقفنا من , حولها 
هى قضية تمحيص دعوى الصهيونية وزعمها , الصراع المصيرى الطويل

ولكى . اليهوديالعالقة العضوية بينها وبين الديانة اليهودية والتراث 
هل الصهيونية : أوضح هذه القضية فيمكننا أن نصيغها في السؤال التالى 

هل , هى التعبير السياسى الحديث عن الديانة اليهودية؟ وبعبارة أخرى
ديانة اليهودية والتراث اليهودي لل" القومية"الصهيونية هى الصيغة السياسية 

فنحن . ة بشكل كافمن الواضح أن هذه القضية مازالت غير واضح
 نتصور أننا نجيب بالنفي على هذا التساؤل حين نفرق بين الدين اليهودي 
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هل الفكر الفرويدى : سيجموند فرويد ويمكن صياغتها في هذا السؤال 
تعبير عن التراث اليهودي؟ وبعبارة أخرى هل كان التحليل النفسي 

فإننى ال ...الفرويدى هو الصيغة النفسية للتراث اليهودي الصهيونى؟ 
ألن البحث في أصول التحليل , ن أرغب في معالجة هذه القضية اآل

النفسي ورده إلى مصادره سواء في التراث اليهودي أو باألحرى في 
التراث الغنوصى الباطنى الشائع في مختلف األديان وربط ذلك باألفق 

مسألة اكتفي فقط بإثارتها وبما أشرت إليه " العلمية"الحضارى للنظريات 
 بهذا التراث وحده دون غيره من رأى سابق حولها وأن ذلك ليس خاصاً

 .ولن نتوسع في هذه النقطة

فحاولت , و لم أكن بعيدا عما يجري من جدل فكري صاخب بهذا الشأن
 أن أناقش تصدي التحليل النفسي للعديد من القضايا 1967من قبل يونيو 

و بلورت رؤيتي لطبيعة العالقة بين التحليل , الثقافية و الحضارية العامة
 في  مايو في مجلة شئون فلسطينيةلصهيونية في مقال نشر النفسي و ا

و بعد مضي ما يزيد عن , "سيجموند فرويد و الصهيونية"بعنوان  1989
فرويد"في فصل بعنوان بشكل أكثر تفصيلًا عشرة أعوام أعدت طرح الفكرة 

" لمحات من تاريخ علم النفس" ضمن فصول كتاب "بين العلم و الصهيونية
كانت الوثائق و . 2000الهيئة المصرية العامة للكتاب عام الذي أصدرته 

الكتابات المتوافرة آنذاك ترجح بوضوح أن فرويد ينتمى الى الفكر 
 .الصهيوني ويتعاطف مع المنظمات الصهيونية القائمة في ذلك الوقت

كنت أظن بعد أن انتهيت إلي ما انتهيت إليه في كتاباتي السابقة أنني 
ملف بالنسبة لي بعد أن قلت ما لدي معتمدا علي ما أتيح قد أغلقت ذلك ال

و مضت السنوات فإذا بالجديد من الوثائق , لي من وثائق و كتابات آنذاك
المحجوبة يزاح عنها الستار لتضيف إلي الصورة العديد من التفاصيل التي 

لقد كان فرويد منتميا بالفعل لفكر صهيوني . تضعها في إطار جديد تماما
و لكنه لم يكن التيار  الصهيوني , متعاطفا مع تيار صهيوني بعينهبل و 

كان تيارا صهيونيا آخر . الذي أقام دولة إسرائيل التي نعرفها" المنتصر"
 .سرعان ما تالشي بعد اغتيال أبرز قادته

ليس أصعب علي الكاتب من إعادة فتح ملف انتهي منه خاصة إذا كان 
ض بدرجة أو بأخرى مع ما سبق أن ما سيضيفه إلي ذلك الملف يتناق

خاصة إذا كان الرجوع إلي , و لكن لم يكن بد من المراجعة. خلص إليه
 .الحق ال يعني إنكار الماضي أو التنكر له

 دثـــازال يتحـــــــــفرويــــد م: نظـــــــرة جديـــــدة  - 3
و ,  بين مواقع شبكة االنترنت2003خالل ابريل كنت أتجول كعادتي 

متحف "مررت عابرا علي موقع شهير من مواقع الشبكة يحمل اسم 
 لم 1939صحيح أن وفاة فرويد في سبتمبر .و لم أكن أتوقع جديدا, "فرويد

لقد ظل التحليل النفسي . و ال حتى بداية لذبوله, تكن نهاية للتحليل النفسي
حتى حتى اليوم قائما متطورا سواء علي مستوي النظرية أو الممارسة أو 

كل ذلك صحيح . و في المقابل ظل النقد للتحليل النفسي مستمرا, التنظيم
و هو ما شدني للتوقف أمام ذلك ,و لكن الجديد . بل و قد ال يستوقف النظر

الموقع هو أن يتردد صوت فروبد بعد مضي ستون عاما علي وفاته معلقًا 
 و علي أحداث جارية مثل االنتفاضة الفلسطينية و حرب الصحراء

استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة و العمليات االستشهادية و ما إلي 
 .ذلك

 ذلك المنزل الذي كان -الذي يحمل الموقع اسمه-يحتل متحف فرويد 
يقيم فيه فرويد و عائلته حين فروا من مالحقة النازي لهم إثر احتالل 

يد األربعة تلك المالحقة التي أدت إلي مقتل إخوة فرو. 1938النمسا عام 
 .األكبر منه في معسكرات اإلبادة النازية

 و ظل المنزل مقرا إلقامة فرويد و ممارسته للتحليل النفسي حتى 

الطائفية والتفرقة الدينية في الهند وفي العالم العربى لتحقيق أغراضه في 
و قد . نجح كذلك في استغالل المسألة اليهودية في تجميع اليهود, السيطرة
" الجيتو الصغير" من داخل – الدعوة الصهيونية الزعامة والباعث وفرت له

في العالم " الجيتو العدوانىالكبير"في حوارى المدن األوروبية ودفعهم إلى 
جزءاً من السد ", كما قال هرتزل نفسه , العربى فوق أرض فلسطين ليشكلوا

وعندما كان . "األوروبى بوجه أسيا ومركزاً طليعياً للمدنية في وجه البربرية
هرتزل يتحدث على هذا النحو لم يكن يتبنى لغة االستعمار في القرن التاسع 

 كما كتب أورى أفنيرى الصهيونى عضو الكنيست اإلسرائيلى–عشر فقط 
 سلسلة كتب –راجع مقاله في كتاب من الفكر الصهيونى المعاصر (

 بهذه الدعوة  ولكن االستعمار كان قد تبناه والتحم– )341 ص –فلسطينية 
فالصهيونية تاريخياً ولدت في القارة األوروبية . التحاماً عضوياً وثيقاً

وكانت مظهراً من مظاهر االستعمار الغربى , وانحدرت من يقظة القوميات "
ولكنه كصهيونى يجعل , على حد تعبير أفنيرى نفسه " في نزعه األخير

عم أنها بدأت كحركة بعث لهذا االستعمار ويز" مظهراً ثانوياً"الصهيونية 
فالصهيونية تقدم بالنسبة للتاريخ االستعمارى . قومى واجتماعى يهودى

وقد كتب الكثير عن سياسة استغالل , نموذجاً فريداً لسياسة استغالل الدين
االستعمار الغربى للطائفية ولكن لم يلتفت بما فيه الكفاية للوجه المقابل لهذه 

و من هنا . الدين الواحد لخدمة أغراضه أيضاًالسياسة أعنى تجميع أصحاب 
 يهودية ثم )قومية سياسية( وتحويلها إلى )الدينية(كان تبنيه دعوى الصهيونية 

رسم مخطط مدروس لزرعها في األرض العربية في فلسطين تحت ستار 
فالتالحم الحقيقى والرئيسى أذن ليس بين الصهيونية والديانة . أرض الميعاد
ه بين الصهيونية واالستعمار الغربى وكان التدشين الرسمى اليهودية ولكن

لهذا التالحم في إعالن وعد بلفور أما المظهر الثانوى هنا فهو تعبير 
فلم تكن هى تعبيراً عنه بقدر ما , الصهيونية عن اليهودية والتراث اليهودي 

كانت استغالالً له فقط باعتبارها حركة فاشية رجعية في مضمونها 
ارية استيطانية توسعية في طبيعتها وهدفها وإمبريالية في ارتباطها واستعم

ومن هنا تتحدد بالقطع أيديولوجية المواجهة . ومنشئها واستمرار وجودها
 .العربية وهى أيديولوجية حركات التحرير الوطنية المسلحة

وقد يحسن هنا أن نشير إلى االتجاه اليهودي الذى يناوئ الصهيونية 
. ون تعبيراً عن اليهودية ويرى أن اليهودية دين وليست قوميةويرفض أن تك

ويتزعم هذه الدعوة الحاخام , ويمثل هذا االتجاه المجلس األمريكى اليهودي
وهؤالء وغيرهم من اليهود , " اليهود دين ال قومية"المربرجر صاحب كتاب 

ائر الذين يعارضون الصهيونية يتمسكون بمساواتهم في الحقوق شأنهم شأن س
وال يخدعنا ... المواطنين في دولهم وأن اليهودية دين ال عالقة لها بالسياسة 

من هذا المجلس مناوئته للصهيونية فهو يعارضها على أساس دينى ومصلحة 
محلية لليهود األمريكان وال يخفي هذا المجلس نشاطه في مساعدة إسرائيل في 

لة إسرائيل وهو فقط ينظر ولم يعارض هذا المجلس قط وجود دو, كل بياناته 
على إسرائيل كدولة أجنبية ويتعاطف معها وهو يسعى إلى أن تكون دولة 

وكل ما يعمل له هو الدعوة إلى االنفصال ! إسرائيل جزءاً من الشرق األوسط 
فالمشكلة .. بين إسرائيل واليهود الذين يعتبرون مواطنين في دول أخرى 

معارضتها حتى من جانب اليهود وال يبحث الصهيونية أذن ال تكفي مناوئتها و
عن أصولها من جانبنا في الدين اليهودي وإنما توضع أساساً في إطارها 

وتحرير اليهودية واألفراد اليهود في الدول األخرى من , االستعمارى
إسرائيل وتصفيه هذا " دولة"الصهيونية اآلن ال يمكن أن يتم أال بتحريرهم من 

ومظنة الضمان من , در العدوان المستمر علينامص, الكيان الصهيونى
االضطهاد بالنسبة لليهود التي تمنعهم من االندماج في المجتمعات التي يعيشون 

 .فيها كمواطنين عاديين وتظل تعزلهم في مجتمعاتهم

 دـــــــــــر فريــــة وفكـــــــــة بين اليهوديــــــــــالعالق  - 2.2
تي تتصل فعالً ومباشرة بدراسة الدكتور صبرى وأما القضية الثانية ال

جرجس الطريفة وهدفها المحورى فهى قضية العالقة بين الصهيونية وفكر 
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مجتمع أوروبي متطور لم تكن لتحدث لو لم ينجح النازيون في إقامة آلة 
بيروقراطية منظمة دفعت الماليين لإلقدام بحماس علي ارتكاب مذابح 

و ينتقل , الهولوكوست دون أي مبرر اقتصادي أو سياسي أو حتى عسكري
فان وارد بعد ذلك مباشرة لإلشارة إلي أنه ليس أفضل إلحياء لذكري إي

الهولوكوست من اإلشادة بموقف أولئك الجنود اإلسرائيليين الذين رفضوا 
االنصياع ألوامر قادتهم بإطالق النار علي الفلسطينيين خالل االنتفاضة دون 

و يري آرون أن . إننا ننفذ األوامر فحسب: االنزالق إلي تلك الكذبة المغرية
 .إيفان وارد بتلك المقارنة إنما يشبه إسرائيل بألمانيا النازية

و لم يشفع إليفان وارد دفاع ايريكا دافيز عنه و عن مشروعية نشر 
و لم يشفع له كذلك ما عبر به , مقاالت تعبر عن وجهات نظر أصحابها

حين و أنه , عن صدمته مما أثارته كتاباته من ردود فعل غاضبة حادة
أشار إلي رفض الجنود اإلسرائيليين إطاعة أوامر قادتهم إنما كان يبرز 

 .صورة مناقضة لما أقدم عليه النازيون من انصياع أعمي

 1929  فرويــــــــد و انتفاضـــــة البــــــــراق  - 1.3
, "وجهات نظر شخصية: فرويد اليوم" لقد صدرت أولي نشرات موقع 

قصي علي األرض الفلسطينية إثر زيارة شارون مع اشتعال انتفاضة األ
 1930فبراير  26 يحمل تاريخ اخطابو تحمل النشرة , للمسجد األقصي

وجهه فرويد من فيينا إلي حاييم كوفلر ممثل إحدي المؤسسات المعنية 
بمساندة اليهود والتي انتشرت في أوروبا إثر انعقاد المؤتمر الصهيوني 

من فرويد باعتباره من صفوة اليهود التوقيع كان كوفلر قد طلب . األول
علي بيان يدين المظاهرات العربية العنيفة التي اندلعت في فلسطين عام 

 . مستوطن يهودي100و التي كان ضمن ضحاياها , 1929

 .ولنبدأ بعرض النص الحرفي للخطاب
 1930 فرباير 26فيينا يف "

 سيدي العزيز
 يف مقدوريإذ ليس, تلبية طلبكإنين ال أستطيع 

التغلب علي إحساسي بالنفور من إرهاق الرأي
و ذلك فضًلا, العام بوضع توقيعي علي الوثيقة

عن أن الوقت احلرج الراهن ال يبدوا مشجعا
إن من يرغب يف التأثري علي. لإلقدام علي ذلك

,اجلماهري ينبغي أن يقدم هلم ما هو مثري و ملتهب
هيونية ال يبدوو من مث فإن تقييمي املتوازن للص

أتعاطفليس من شك يف أنين . مناسبا لتحقيق ذلك
فخور جبامعتنا يفآما أنين , مع أهداف الصهيونية

 و لكنين.و سعيد بازدهار استيطاننا, أورشليم
من ناحية أخري ال أظن أن فلسطني ميكن أن تصبح

فالعاملني املسيحي و اإلسالمي ليسا, دولة يهودية
 أماآنهم املقدسة حتت محايةعلي استعداد لوضع

إن ما يبدو يل معقوًلا هو تأسيس وطن. يهودية
.قومي يهودي علي أرض تكون أقل تشبعا بالتاريخ
و لكين أعلم أن وجهة النظر املنطقية هذه لن

و ال دعما ماليا من, تلقي محاسا من قبل اجلماهري
و من مث فإنين أخلص مع األسف إيل. جانب األغنياء

 ذلك التعصب الذي يبديه شعبنا دون أن يستندأن
إيل أساس إمنا يتحمل جانبا من املسئولية عن

إنين ال أتعاطف. إثارة عدم الثقة لدي العرب
مطلًقا مع تلك الطاعة غري الرشيدة لآلباء و اليت
تتحول معها قطعة من احلائط اهلريودوتي إيل أثر

 .بلدمما ميثل حتديا ملشاعر أبناء ال, قومي

و اآلن فلتحكم بنفسك إذا ما آان ملن له 
أن يكون الشخص , مثل هذه الرؤية الناقدة

 املناسب ملساندة شعب مأخوذ بأمل خادع

"فرويدخادمكم املطيع

و استمر المنزل مقرا إلقامة أسرة , 23/9/1939عاما في  87 وفاته عن 
لنفسية  حين توفيت صغري بناته و هي المحللة ا1982فرويد حتى عام 

و ,  عاما بعد وفاة والدها44الشهيرة أنا فرويد بعد أن عاشت في المنزل 
 كل ما يتعلق تجمبعيختص بأوصت بأن يتحول بعد وفاتها إلي متحف 

و يكفي لتصور حجم تلك .  من مقتنيات ووثائق و مخطوطاتبحياة فرويد
 فرويد الوثائق و المخطوطات أن نشير إلي أن عدد الخطابات المتبادلة بين

 . خطابا6000و أخرين و التي يضمها أرشيف المتحف تتجاوز 

 Erica Davisو تحول المنزل بالفعل إلي متحف تولت اريكا دافيز 
,  مسئولية األرشيفMichael Molnarو تولي ميشيل مولنار , مهمة إدارته

 إدارة قسم Ivan Wardكما تولي المحلل النفسي البريطاني ايفان وارد 
و أنشأ وارد ضمن المواقع التي يضمها قسم التعليم موقعا . المتحف بالتعليم

و يعرف ايفان وارد ذلك , "وجهات نظر شخصية: فرويد اليوم" يحمل اسم 
سوف حيتوي: " بقوله2000الموقع الذي بدأ ممارسة نشاطه منذ نوفمبر 

ذلك القسم من موقع املتحف علي الشبكة مواد
 من أحداث قد تبدو خطريةتتعلق مبا جيري يف العامل

و سوف تتضمن تلك املواد أيضا بعض. أو تافهة
وسوف يكشف ذلك آيف. فقرات من السري الذاتية

آان ميكن لفرويد شخصيا أو ألسلوب التحليل
النفسي يف التفكري أن ينظر إيل املواقف اليومية و

 عن و بذلك فإن ما يحتويه الموقع ال يعبر بحال. "األحداث املعاصرة
و كافة المواد المطروحة قد قام بكتابتها . أي موقف رسمي لمتحف فرويد

. إال إذا تمت اإلشارة إلي غير ذلك, ايفان وارد مدير قسم التعليم بالمتحف
و القراء مدعوون لإلسهام بتعقيباتهم الموجزة التي تربط بين أفكار فرويد 

لقد . تثير اهتمامهمأو أية أمور أخري , و القضايا االجتماعية المعاصرة
إنني أو غيري حين . أثار أسلوب عرض بعض الفقرات شيئا من الغموض

لعل فرويد قد "أو ... " لعل فرويد قد يقول أنذاك "نستخدم عبارات من مثل 
و ". فرويد اليوم"فإن ذلك ال يعدوا أن يكون تشبيها يجسد فكرة ..." يحس

 أعتقد أن فرويد كان سيقول إنني"ينبغي قراءة تلك الفقرات كما لو كانت 
 "... 

 2000نوفمبر -و بدأت نشرات الموقع بنشرة تحمل تاريخ سبتمبر
واستمرت تتوالي علي فترات غير منظمة الي أن بلغت ثماني نشرات 

و , 2003ديسمبر -لتحمل آخرها حتى اطالعي علي الموقع تاريخ أكتوبر
 .هو التاريخ الذي تم بعده إغالق الموقع

عراضا سريعا لعناوين بعض ما تضمنته تلك النشرات من  ولعل است
بل و قد يلفي الضوء علي مبرر , موضوعات قد يساعد علي تبين توجهها

الصراع العربي " "لقد كان ضمن عناوينها علي سبيل المثال. إغالقها
, "حاملوا القنابل االنتحارية", "أن تكون صديقا للعرب", "اإلسرائيلي

يوم ذكري ضحايا " , "الدين", "امهات الحرب", "ود الجددالمستوطنون اليه"
و المقصود به محمد الدرة الطفل الفلسطيني " محمد المسكين", "الهولوكوست

 ".النيران الصديقة", "فوائد الحرب: "و كان عددها األخير يتضمن, الشهيد

و لقد رصدت جريدة , و لم يمض ما نشره ايفان وارد في هدوء
صداء العنيفة التي أحدثها المقال و التي تتالت إلي أن تم هاآرتس تلك األ
 نشر في Sharon Sadehفي مقال بقلم شارون ساديه . إغالق الموقع

 فيه أن   جاء3"هفوة فرويدية معادية إلسرائيل في لندن"هاارتس بعنوان 
 من جامعة نيويورك قد صدم و لم يصدق Lewis Aronالمحلل النفسي 

و أعلن أنه قد تم تسخير اسم الموقع , لموقع المشار إليهعيناه حين تصفح ا
و كلمات فرويد للسخرية من إسرائيل و تشويه سمعتها من خالل افتراءات 

 4و قام علي الفور بنشر بيان احتجاج علي شبكة اإلنترنت, تنضح بالحقد
 . شخص خالل أسبوع واحد400سرعان ما وقع عليه 

 إلي ما نشره الموقع متعلقا -تسوفقا لمقال الهاار–و يشير آرون 
 بالهولوكوست حيث يقرر إيفان وارد أن تلك الجريمة التي وقعت في 
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 لجنة للدفاع عن حائط المبكي، أخذت تقوم 1928وأنشأ اليهود سنة 
فقد اضطر .  االحتكاكات من جديد1928وبدأت سنة . بنشاطات لهذه الغاية

أحد موظفي الحكومة البريطانية أن يرفع ستارا وضعه اليهود بالقوة في 
يوم عيد الغفران ، فأرسلت المراجع اليهودية شكاوي  وهو ،24/8/1928

 .إلي الحكومة البريطانية وإلي األمم المتحدة 

)  تشرين الثاني  (وتوجه المجلس الملي اليهودي بعد شهرين تقريبا
 :برسالة إلي الطائفة اإلسالمية جاء فيها

وعليه فإننا نصرح هنا باحلقيقة اليت ال تشوهبا"
م،بأنه لن خيطر ببال أحد منشائبة، وبإخالص تا

.اليهود املساس حبقوق املسلمني يف أماآنهم املقدسة
ولكن جيب علي إخواننا العرب أن يعرتفوا هم
أيضا بتلك احلقوق اليت لليهود علي أماآنهم

 ."املقدسة يف البالد

مكاًنا"وتضيف الرسالة أن البراق الذي يقدسه اليهود كان 
بدون أية ممانعة أولتأدية الصالة والزيارة 

ولذلك فإن من. أقل معارضة، جيًلا بعد جيل 
البديهي أن الشعب اليهودي ال مييل إيل أقل
تساهل يف هذا احلق املقدس الذي ثبت له علي مر

وهكذا فإن أي حماولة ترمي. العصور واألجيال 
إيل إلغاء أو حتديد هذا احلق ، والتدخل يف أنظمة

ودية تعترب مساسا عظيماالصالة والتقاليد اليه
بعواطف األمة اليهودية ، وطعنة جنالء يف صميم

 . . . "قلبها 

وتذهب الرسالة إلي أن ما يطلبه المجلس الملي اليهودي ما هو إال 
عبارة عن طلب طبيعي باحرتام حق اليهود ال أآثر"

ثم تدخلت اللجنة التنفيذية الصهيونية، فقدمت احتجاجا  ". . .وال أقل
بشأن البناء الذي أخذ املسلمون"إلي حكومة فلسطين 

  ..."يشيدونه يف الطرف الشمايل من حائط املبكي 

قدم العرب ما يلزم أما , و حين طلب من الطرفين أن يقدموا وثائقهم
أن إبراز البيانات الكتابية قد"هيئة الحاخامين فقررت 

يضعف احلقيقة الناصعة بأن للطائفة اليهودية حق
و. . . " لوك إيل احلائط و إقامة الصالة فيهالس

و حولت القضية إيل, آان أن أوقف البناء
و بعد أن تسلم المندوب السامي قرارهم كتب . "مستشاري التاج

و جاء في , رسالة إلي المراجع العربية و أخري إلي المراجع الصهيونية
 أن يلحق بهم رسالته إلي المفتي أنه يحق لليهود أن يقيموا صلواتهم دون

 .و بناء عليه جري السماح باستئناف البناء, إزعاج

و ,  يوليو28و انعقد المؤتمر الصهيوني السادس عشر في الفترة ما بين 
و كان موضوع حائط المبكي من ضمن ,  في زيوريخ1929 أغسطس 11

جمعية حراسة "أصدرت , و خالل انعقاد المؤتمر. المواضيع التي ناقشها
عاد: "بيانًا جاء فيه" صي و األماكن اإلسالمية المقدسةالمسجد األق

اليهود منذ انعقاد املؤمتر الصهيوني يف زيوريخ إيل
و يقوم... االعتداء املتوايل علي الرباق الشريف 
1929 آب 8املؤمتر الصهيوني الذي سيستمر إيل 

,مبحاوالت واسعة النطاق الستثارة اليهود يف العامل
 الكتاب األبيض الذي أصدرتهمبديا السخط علي

و قامت لجنة ." ..احلكومة الربيطانية يف مسألة الرباق
نداء إيل شعب"الدفاع عن حائط المبكي بإصدار بيان مماثل بعنوان 

لئن: "جاء فيه" إسرائيل يف مجيع أحناء العامل
سكتنا أو اعتمدنا علي سياسة زعمائنا خسرنا

الذي هو, ملقدسذلك املقام الوطين ا, حائط املبكي
 و , هلموا إيل مساعدتنا... من أنفس مقتنياتنا 

و لعلنا الحظنا كيف أن فرويد قد اتخذ موقفين قد يبدوان متناقضين إذا لم  
إنه . نضع في اعتبارنا تعدد و تصارع التيارات داخل صفوف الصهيونية

,أنه متعاطف مع أهداف الصهيونية" يعلن بوضوح قاطع 
و سعيد, امعتنا يف أورشليمجب"  و أنه فخور

ثم يستدرك مستبعدا إمكانية أن  فلسطين  ,"بازدهار استيطاننا
فالعالمين المسيحي و اإلسالمي ليسا علي , يمكن أن تصبح دولة يهودية"

يبدو له  ثم يعلن ما, "استعداد لوضع أماكنهم المقدسة تحت حماية يهودية
هو تأسيس وطن   معقولًاإن ما يبدو لي"منطقيا من وجهة نظره مقررا 

أي أنه كان أقرب إلي " قومي يهودي علي أرض تكون أقل تشبعا بالتاريخ
و هي الفكرة التي , فكرة إقامة دولة يهودية علي غير األرض الفلسطينية

ترددت في األوساط الصهيونية قديما حول إقامة الدولة اليهودية في سيناء 
و يبدو فرويد مدركا تماما . تماماو اندثرت تلك األفكار , أو في أوغندا

لكني أعلم أن وجهة النظر المنطقية هذه لن تلقي "لتلك الحقيقة إذ يقرر 
و يختتم ". و ال دعما ماليا من جانب األغنياء, حماسا من قبل الجماهير

فرويد خطابه بفقرة بالغة الداللة يحدد فيها بوضوح أن التعصب اليهودي 
واصفا العرب  1929ية عما حدث في انتفاضة يتحمل جانبا من المسئول

 :  إذ يقولnativesبأنهم أبناء البلد 

إنين أخلص مع األسف إيل أن ذلك التعصب الذي"
يبديه شعبنا دون أن يستند إيل أساس إمنا يتحمل
جانبا من املسئولية عن إثارة عدم الثقة لدي

إنين ال أتعاطف مطلًقا مع تلك الطاعة غري. العرب
شيدة لآلباء و اليت تتحول معها قطعة منالر

مما ميثل حتديا, احلائط اهلريودوتي إيل أثر قومي
 " ملشاعر أبناء البلد

لعله من المناسب قبل أن نمضي في تحليل موقف فرويد أن نلقي نظرة 
 أو ما يعرف بانتفاضة البراق, 1929سريعة علي أحداث فبراير 

  ؟1929في فبرايــر مـــــــــــاذا حـــــدث   - 2.3
خالل العشرينيات ثالثة اضطرابات هامة بين العرب شهدت فلسطين 

و اضطرابات يافا , 1920و الصهيونيين هي اضطرابات القدس في إبريل 
محمد  و يرجع .1929و اضطرابات البراق في أغسطس , 1921في مايو 

طين مدخل لدراسة مطامع اليهود في فلس في كتابه المعنون بديع شريف
 جاء 1928 ايلول 23في " بداية اضطرابات البراق إلي أنه  قديما و حديثا

اليهود بأدوات جديدة إلي حائط المبكي و أقاموا ستارا يحجز الرجال عن 
الحركة الوطنية " في كتابه المعنون ناجي علوشو يورد . "النساء

ز  مرك الصادر عن"1948-1882الفلسطينية أمام اليهود و الصهيونية 
  عاماألبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية و رابطة األدباء في الكويت

 : تفصيلًا لما حدث 1974

تتلخص القضية في أن اليهود اعتبروا أن الحائط الغربي من المسجد "
وكانوا يقومون بزيارته في المناسبات الدينية . األقصي هو من بقايا الهيكل 

ت االسالمية خصوصا أي مانع في ولم يكن لدي العرب عموما والهيئا. 
وكان الموضوع محسوما في زمن . ذلك ، شريطة عدم إحداث تغييرات 

السيطرة العثمانية ، ولكن الوضع تغير بعد السيطرة البريطانية علي فلسطين 
وكان أن بدأت الهيئات اليهودية ، صهيونية وغير . وصدور تصريح بلفور

 .قع فيما يتعلق بحائط المبكي صهيونية ، تسعي لتغيير األمر الوا

وأخذ اليهود يحاولون التغيير تدريجيا بممارسة الطقوس الدينية، 
وبإحضار مقاعد وما شابه ، أي أنهم حاولوا أن يجعلوا من المكان معبدا ، 

 ، مما دفع السلطة إلي اتخاذ قرار 1925وكادت تحدث مشكلة في أيلول 
يل احلائط آراسيأن جيلبوا إ" يحظر فيه علي اليهود 

ومقاعد ، حىت ولو آانت الغاية منها جلوس
 "الطاعنني يف السن والعجزة عليها
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لقد مت ترشيح فرويد و آذلك اينشتاين. آنذاك
و لقد اعتذر فرويد. للتدريس يف اجلامعة العربية

عن قبول ذلك العرض شأنه شأن العديد من آبار
إن اخلطاب الذي نشره. املثقفني اليهود آنذاك

اقةينبغي أن يفهم يف سياق صد" متحف فرويد"
و أولئك,  عامةYishuvفرويد لقادة الييشوف 

إن املهاجرين. بوجه خاص" السالم"املنتمني حلزب 
و, اليهود القادمني من بالد تتحدث األملانية

الذين تعرف الكثري منهم علي بعضهم البعض يف
قد انضووا معا حتت قيادة, اجلامعات األوروبية

حزب"قامة  إلChaim Orlosoroffحاييم أورلوسوروف 
الذي ضمت صفوفه العديد من املثقفني" السالم

اليهود البارزين من ذوي األصول األملانية مثل
 .Martin Buberمارتن بوبر 

لقد حظي النقاش الذي آان يدور حول املالءمة
العملية للصهيونية العلمانية مبشارآة واسعة

و ليس, من أبناء اجلماعة اليهودية األوروبية
بل أولئك املستوطنون, أعضاء الييشوففحسب من 

و مل. الذين قدموا مؤخرا من أوروبا إيل فلسطني
يكن يف مقدور مثقف يهودي بارز مثل فرويد

Theodor Herzlاملقيم يف فيينا موطن تيودور هرتزل 
.إال أن يكون مشارًآا يف ذلك اجلدل اجلاري أنذاك
او لكن يف حدود معرفيت فإن فرويد مل يتخذ أبد

هبدف, علي اإلطالق موقًفا رمسيا معاديا للصهيونية
احليلولة دون مزيد من التطور للدولة

آذلك فإنه مل يقطع قط روابطه. اإلسرائيلية
جبذوره اليهودية و ظل حمتفًظا بعضويته يف مجاعة

 . طوال حياتهBnei Brithبناي برث 

لقد أشار فرويد بوضوح يف اخلطاب الذي نشره
ان تقييمي املتوازن للصهيونية"...  املتحف إيل

)آذا(إنين أتعاطف مع أهدافها ... ال يسمح بذلك
و سعيد بازدهار, و فخور جبامعتنا يف أورشليم

لقد آانت لدي فرويد شكوك فيما" استيطاننا
و, يتعلق باإلمكانية العملية ملشروع الييشوف
 ."لكن ليس فيما يتعلق بأخالقيات أهداف املشروع

 فرويــــد  صهيونـــــي من نــــوع خـــــــــاص - 4
و , إن الصهيونية لم تكن أبدا نسيجا واحدا. لقد بدأت الصورة تتضح

و كان فرويد متعاطفا مع , كان التباين بين تياراتها شديدا و ما زال كذلك
و بالتالي فقد كان معارضا , واحد من التيارات الصهيونية النشطة آنذاك

 .و لم تكن تلك الحقيقة متاحة لي آنذاك. لتيارات أخري

تري ما هي مالمح ذلك التيار الصهيوني الذي كان األقرب لفكر 
فرويد؟ يبدو أنه ذلك التيار الذي أشارت إليه يوديت يونج مطلقة عليه اسم 

فليس ثمة حزب من , و غني عن البيان أنه مجرد تشبيه, "حزب السالم"
إنه تحديدا فريق حاييم . سماألحزاب الصهيونية يحمل هذا اال

 تري من هو حاييم أورلوسوروف؟. أورلوسوروف

فضال عن كيبوتز , العديد من شوارع المدن اإلسرائيلية تحمل اسمه
و مستوطنة كيريات حاييم و , و مستوطنة كفار حاييم, جيفات حاييم

ولد في روسيا . حاييم أورلوسوروف أحد رواد الصهيونية األوائل. غيرها
 و نزحت أسرته إلي ألمانيا حيث نشأ و درس في جامعة برلين ,1899عام 

هاجر إلي فلسطين . التي حصل منها علي درجة الدكتوراه في االقتصاد
 رأس حزب الماباي و كان صديقا حميما لحاييم وايزمان الذي .1924عام 

لقد تبني فكرة أنه ينبغي أن . شاركه في تبني العديد من آرائه و أفكاره
ع الوكالة اليهودية لعضوية غير الصهاينة باعتبار الصهيونية تيار تتس

كان ينادي بضرورة االعتراف ياآلمال القومية . داخل حركة يهودية أشمل

عاونونا يف هذا الكفاح العادل السرتداد هذا 
 ".و ال شك أن النصر سيكون حليفنا, احلائط

 حين 1929  أغسطس15و جاء عيد يوم الغفران اليهودي الخميس 
قادت منظمة بيتار اليهودية المتطرفة مظاهرة اتجهت إلي الحائط في 

و تم رفع العلم " الحائط حائطنا"و علت الهتافات , محاولة لالستيالء عليه
وخالل صالة . الصهيوني علي الحائط و أنشد المتظاهرون نشيد الهاتيكفا

س الخطباء أن أح,  أغسطس23الجمعة في األسبوع التالي مباشرة أي في 
و لكن , الجو ينذر بالخطر و لذلك عمدوا إلي محاولة تهدئة الجماهير

بعض الحضور صعدوا إلي المنبر و دعوا الجميع إلي عدم االهتمام بما 
و خرج المصلون إثر . ألنهم غير مخلصين لقضية المسلمين, قاله الخطباء

 .شتباكات الدمويةو بدأت اإل, الصالة في مظاهرة غاضبة

 2000فرويــــــد و انتفاضـــــــــة األقصـــــــي  - 3.3
و حين أعاد ايفان وارد نشر خطاب فرويد , 1929ذلك ما حدث آنذاك عام 

 :القديم أشفعه بتعليق قال فيه

)2000سبتمرب(فيما يتعلق باملوقف الراهن "
فإننا نستطيع افرتاض أن فرويد سوف يسعد عند

 سكان إسرائيلمساعه أنباء تفيد أن غالبية
آما آان فرويد(يعتربون أنفسهم يهودا علمانيني 

و أم يتعاطفون مع تزايد الدعوات, )يعترب نفسه
و. داخل إسرائيل لالنسحاب من املناطق احملتلة

لعله لن يندهش علي أية حال من أن اليهود
األصوليني املتدينني ال يولون اهتماما آبريا مبا تنص

 و اليتKedoshim sidra سيدرا عليه الكوديشيم
":جوهر الديانة اليهودية"يعتربها البعض مبثابة 

 ".أحب جارك آنفسك

فسرعان ما تلقي تعقيبا ناقدا , و لم يمض تعليق ايفان وارد في هدوء
: فرويد و الصهيونية"بعنوان Yudit Jungمن المحللة النفسية يوديت يونج 

 : جاء فيه" مزيد من الحوار

آنت أعمل يف السلك, ن أصبح حمللة نفسيةقبل أ"
و, و إسرائيل, األآادميي حبًثا و تدريسا قي أملانيا

و آان موضوع. الواليات ااملتحدة األمريكية
تطور اهلوية القومية لدي الطبقة: "أطروحىت

و فلسطني يف الفرتة, و بولندا, العاملة يف روسيا
 عليو اقتضي مين ذلك أن أآون". 1929-1889من 

و آذلك باحلرآة, معرفة وثيقة جبذور الصهيونية
الثقافية غري الصهيونية املعروفة باسم البوند

The Bund .لقد أمضيت ثالث سنوات أحبث يف أرشيف
الدولة يف أورشليم عن السياسات اليت أدت إيل

حيث أتيح يل االطالع علي, تأسيس دولة إسرائيل
ة بوزارة اخلارجيةالوثائق األصلية و املصورة اخلاص

و ملفات املخابرات املتعلقة , F.Oالربيطانية 
باألنشطة السياسية لكل من املستوطنني اليهود و

لقد آان االطالع علي تلك الوثائق. األهايل العرب
 نظرا ملا تتضمنه من1968-1938حمظورا منذ 

و رفعت جولدا مائري, "معلومات سياسية حساسة"
و مل يلبث أن فرض احلظر من, 1968ذلك احلظر عام 
 و ملدة مخسون عاما جديدة1973جديد عام 

باعتبارها مازالت تتضمن معلومات تعترب شديدة
 .احلساسية للرأي العام

تضمنت, و من بني العديد من اخلطابات األخري
تلك الوثائق صورا من املناقشات اليت جرت بني

ائيل وفرويد و رفاقه من اليهود األملان يف إسر
خارج إسرائيل من الذين آانوا يودون إغراءه
 يقبول منصب يف اجلامعة العربية اليت جري إنشاؤها
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عنها بقية مؤلفاته فضال عن العبارة التي انتقاها المؤلف من مراسالت 

تري ملاذا": بل و يقتبسها في عنوان الكتاب, فرويد ليستهل بها كتابه
مل يتمكن أي من املؤمنني من خلق التحليل

ودي ال يؤمنالنفسي؟ ملاذا آان علينا انتظار يه
 و لم تكن تلك المفارقة لتفوت علي صاحب "بإله علي اإلطالق؟

فهو بشير في مقدمة كتابه إلي أن مادة الكتاب قد تبلورت خالل , الكتاب
سلسلة من المحاضرات ألقاها بدعوة من كلية االتحاد اليهودي في ديسمبر 

 :6و يعلق قائال, 1986

إال , بالنسبة لمعهد الهوتيقد يبدو موضوع تلك المحاضرات غريبا "
أن رجال الالهوت قد دأبوا حقيقة و طيلة قرون علي االستمتاع بمحاجاة 

 "ربما لشحذ مهاراتهم الجدالية, غير المتدينين

 :ثم يمضي قائال
يف إحدي مقاالته عن فنيات العالج يروي فرويد"

و, قصة طريفة عن مندوب وثائق تأمني علي احلياة
رويد هذه القصة هجوما عليو يسوق ف. رجل دين

أولئك املعاجلني النفسيني الذين يقبلون بتنازالت
فيما يتعلق بأساسيات ممارساهتم الفنية سعيا

و لكن القصة تكشف يف نفس الوقت, حللول توفيقية
مرض مندوب وثائق تأمني علي احلياة. إحلاد فرويد

و وافق حتت إحلاح, معروف بإحلاده مرضا شديدا
و آانت األسرة تأمل أن, ن يستقبل آاهناأسرته أ

يتمكن الكاهن من آسب املريض إيل صفوف املؤمنني
و استمر لقاء الكاهن باملريض يف, قبل أن ميوت

و استبشر األهل بذلك. غرفة مغلقة مدة طويلة
أخريا. خريا إذ أن مريضهم امللحد مل يطرد الكاهن

يتمكنمعلنا إنه مل  خرج الكاهن من الغرفة جمهدا
بل ان املريض أقنعه, من هداية املريض احملتضر

 ". بالتوقيع علي وثيقة تأمني علي احلياة

 كان ملحدا ال يكف عن إعالن  .لقد كان فرويد يهوديا من نوع خاص
. و في نفس الوقت يعتز كل االعتزاز بأصوله الحضارية اليهودية, إلحاده

 )أبناء العهد(ي بريث لقد حرص علي استمرار عضويته في جماعة بنا
و مع ذلك قد أورد ارنست جونز كاتب السيرة . اليهودية حتى وفاته
في الصفحة , و رفيق دربه في مسيرة التحليل النفسي, المعتمد لحياة فرويد

حياة سيجموند " من صفحات المجلد الثالث من سفره الشهير المعنون 246
 أي 1939رين من سبتمبر  صبيحة السادس و العشأنه في, "فرويد و أعماله

كما تم االحتفاظ , بعد مضي ثالثة أيام علي وفاة فرويد قد تم إحراق جثمانه
بالرماد في إحدي الجرار اإلغريقية األثرية التي كان يفضلها فرويد من 

و غني عن البيان مدي تعارض ذلك مع التقاليد الدينية . بين مقتنياته
يهودية المنشورة علي شبكة تنص اليهودية إلي حد أن إحدي الفتاوي ال

إذا ما طلب يهودي حرق جثمانه فينبغي"علي أنه 
فإذا ما نفذ طلبه فمن نفذوه, إمهال الطلب

و , ا ال جداليهوديكان فرويد كذلك " يشارآونه العقاب اإلهلي
 .ا من نوع خاصيهوديلكنه كان 

  من نفس المجلد المشار138-137كذلك فقد أورد جونز في الصفحات 
أن فرويد قد تلقي قبيل وفاته بشهر واحد دعوة لكي يتولي رئاسة مؤسسة , إليه

YIVO ثم 1925  و هي مؤسسة بحثية يهودية شهيرة تأسست في بولندا عام 
 و هي  تهتم أساسا باليهود 1940انتقل مقرها الرئيسي إلي نيويورك منذ عام 

ان رئيسها موزوس األشكنازيم من حيث التاريخ و المجتمع و الثقافة و ك
و قد .  قد توفي قبيل أن يعرض المنصب علي فرويد Moses Gasterجاستر 

و يشير جونز إلي هذا الرد , أملي فرويد رده باإلنجليزية علي هذه الدعوة
الخطاب . باعتباره الخطاب الوحيد من خطابات فرويد الذي لم يكتبه بيده

مرجعا اعتذاره , المنصب يعتذر فيه فرويد عن قبول 19/8/1939مؤرخ في 
تلك املعارضة العنيفة اليت"باإلضافة إلي حالته الصحية إلي 

 أثارها آتابي عن موسي و التوحيد يف الدوائر 

و رغم أنه عايش فترات االضطرابات العنيفة بين العرب و , للعرب  
حتى أنه , اليهود إال أنه ظل مؤكدا إمكانية التواصل بين الصهاينة و العرب

مع حاييم وايزمان و أصدرا بيانا يدعو إلي تعاون  1933تمع في ابريل اج
 .  بين العرب و اليهودBi-nationalثنائي القومية 

و كان طبيعيا أن يالقي مثل ذلك التوجه رفضا عنيفا من العناصر 
و لم يعش . الصهيونية المتطرفة و علي رأسها تيار زيف جابوتنسكي

 فقد أطلق عليه شابان ,1933 بيان ابريل حاييم أورلوسوروف طويال بعد
و رغم أنهما قد نفيا ارتكابهما , يهوديان الرصاص في يونيو من نفس العام

الجريمة إال أن المحكمة أدانت أحدهما ويدعي ابراهام ستافسكي و حكم 
عليه باإلعدام إال أن المحكمة لم تلبث أن نقضت الحكم و أفرجت عنه لعدم 

د صرح أحد قادة تيار جابوتنسكي إثر واقعة االغتيال و لق. كفاية األدلة
ينبغي أن نعترب ذلك الشاب الذي أطلق"بأنه 

  5"الرصاص علي أورلوسوروف يف عداد القديسني

كان فرويد إذن أقرب إلي ذلك التيار الصهيوني الذي ال ينطلق من 
 تيار يري ضرورة أن. رؤية توراتية ألرض الميعاد و لشعب اهللا المختار

و بصرف النظر عن إمكانية , تكون لليهود دولتهم دون قهر لشعب آخر
فقد كان فرويد في نهاية األمر صهيونيا و لكن من نوع , ذلك أو استحالته

 .خاص؛ كما كان أيضا يهوديا من نوع خاص

 فرويـــــــــد يهـــــودي من نـــــــــوع خــــــــاص - 5
مع كون فرويد , ن الصهيونيةيتفق ما سبق من موقف خاص لفرويد م

بل كان أقرب إلي ذلك الفريق من اليهود , ليس باليهودي التقليدي
بل و في ألمانيا , لقد كان يهوديا ينتمي لتاريخ اليهود في أوروبا. العلمانيين
يشعر بمشاعر األقلية اليهودية التي عانت ما عانت من اضطهاد , بالتحديد

كن مؤمنا بالديانة اليهودية وال بغيرها من و لكنه لم ي, المجتمع األوروبي
 .لقد كان يهوديا من نوع خاص. الديانات

 كتاب يحمل عنوانا بالغ Peter Gay صدر لبيتر جاي 1987في عام 
 A"و خلق التحليل النفسي, و اإللحاد, فرويد: يهودي ال يؤمن بإله"الداللة 

Godless Jew: Freud, atheism, and the making of Psychoanalysis 
بل و دار النشر , فإن المؤلف, و إذا كان عنوان الكتاب يستوقف االنتباه, 

 .يستحق كالهما وقفة

أستاذ للتاريخ في واحدة من أشهر الجامعات , المؤلف مؤرخ معروف 
فضالَ عن تخصصه , Yaleفي الواليات المتحدة األمريكية هي جامعة يال 

عهد وسترن نيو انجلند للتحليل في التحليل النفسي الذي درسه في م
كما أنه ,  Western New England Psychoanalytic Instituteالنفسي

 Americanعضو شرف بالرابطة األمريكية للتحليل النفسي
Psychoanalytical Association . و لقد استثمر المؤلف جمعه بين 

ؤرخ تخصصي التحليل النفسي و التاريخ في أن يحتل مكانة بارزة كم
فقد صدر له , للتحليل النفسي و لمؤسسه سيجموند فرويد علي وجه التحديد

سادة و : و غيرهم من األلمان, و اليهود, فرويد" كتابه المعنون 1978عام 
,  Freud, Jews, and other Germans: Masters and Victims"ضحايا

من : يةالخبرة البرجواز"المجلد األول من كتابه  1984كما صدر له عام 
 The   Bourgeois Experience: Victoria to Freud" فكتوريا الي فرويد

 Education of the"تربية الحواس"قد حمل هذا المجلد كعنوان فرعي و 
senses, يحمل عنوانا فرعيا 1986 و صدر المجلد الثاني من الكتاب عام 

كتاب  صدر له 1985 و في عام ,The tender passion"العاطفة الغضة"
 صدر له 1988و في عام , Freud for Historians"فرويد لدي المؤرخين"

 Freud: A life for our time"حياة من أجل عصرنا: فرويد"كتابه الفريد 

تولت نشر الكتاب جامعة يال باالشتراك مع كلية االتحاد اليهودي في 
لف قد و هو األمر الذي يستوقف النظر إذ يوحي بأن هدف المؤ, كنكيناتي

و هو ما يتنافي مع توجهات المؤلف كما تفصح, يكون إثبات يهودية فرويد
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خطابات "انطالقاً من كتابات ابن عربي، وورقة كريستيان جامبي 
، أو كتلك التي قدمتها الباحثة الجزائرية سعاد "السلطة األربعة في اإلسالم

، وقد عالجت الباحثة "التمثيل في اإلسالم: الحجاب ونزع الحجاب"أيادا 
فلسفية، وقالت إنها اختارت هذا موضوعها انطالقاً من وجهة نظر 

". ألن الحجاب ال يزال حاضراً على مفترق العديد من نقاشاتنا"الموضوع 
. وقد لجأت أيادا إلى استقراء اآليات واألحاديث التي تناولت هذا الموضوع

هذه الورقات التي قدمت في اليوم األول، سرعان ما جعلت المؤتمر يسلك 
 . ذي عاد وتابع اليوم الثاني، بالحماسة ذاتهاطريقا شد إليه الحضور، ال

كيفية إبداع "بداية اليوم الثاني كانت مع جليل بناني الذي تحدث عن 
وانطالقاً من تجربته الشخصية، ". التحليل النفسي مجددا في المغرب

كمحلل نفسي، يدخلنا إلى تفاصيل المجتمع المغربي، من خالل عرضه 
 الحالة العيادية، إذا جاز التعبير، كانت هذه. لبعض الحاالت العيادية

". امرأة معاصرة وشيعية"اللبنانية أنيسة األمين " شهادة"حاضرة بقوة في 
نص مكتوب بلغة شعرية، من حيث الظاهر، لكنه يرسم مساراً عميقاً 

لهذه المرأة التي مرت بعدد من الحاالت المختلفة، " وعي"لكيفية اكتشاف 
تلعب األمين في نصها . ا الفعلي، الذي تريده لنفسهاموقعه" تكتشف"قبل ان 

على خطين، ارتباطها بكربالء كظرف تاريخي واجتماعي وثقافي ولحظة 
اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بكونه لحظة راهنة، أتاحت 

شهادة األمين من النصوص الجميلة التي . لها بأن تعيد سؤال تاريخها كله
المعاصرة، من هنا اختالفها عما قدمته " المرأة" وضع تدخلنا إلى قلب

: أوضاع النساء في المغرب"المغربية صوفي بسيس في اليوم األول حول 
االختالف يبدأ بهذا العرض ". مجازفات المجتمع واالنكسارات االجتماعية
أوضاع المرأة أوضاع صعبة "التأريخي، الذي لم يصل إال لهذه البديهية 

 "!!! العربي بأسره ال في المغرب فقطفي المجتمع

حوار الثقافات والحضارات جاءت ورقة اللبناني " يوتوبيا"بشيء من 
 "الحجاب والقناع"حول  ،)على الرغم من جمالها وأهميتها(أنطوان قربان 

من خالل مقارنة لمفهومي القناع في الغرب والحجاب في الشرق، 
عبر رسومات متفرقة " معكوسة"حاول المحاضر أن يقرأ المجتمعين بسيرة 

. وهو يصارع التنين) أو الخضر في الدين اإلسالمي(للقديس جاوجريوس 
من خالل قراءة هذه األعمال الفنية للقديس، وهي موزعة ما بين رسومات 

 وإيطالية الخ، يبرهن كيف أن المفهوم الغربي )الفيوم(روسية ومصرية 
خفي الوجه، ليخلص إلى الهدف كان أكثر ارتباطا بمفهوم القناع الذي ي

كم كان في الثقافة اإلسالمية الكثير من الثقافة البيزنطية، : "الذي بحث عنه
 ".وكم كان هناك في الثقافة الغربية الكثير من الثقافة اإلسالمية

الحلقة األخيرة التي دارت بعد ظهر أمس، جاءت أكثر تاريخية 
: االسالم والغرب"ة حول سياسية، إذ قدم فيها كل من جو باحوت ورق

الفرد وعصر األنوار في العالم "، وسمير قصير "الغيرية المستحيلة؟
انطلق المحاضر األول من حملة بونابرت على مصر ". العربي المعاصر

الذي يحددها بالصدمة األولى، وليعرض مشقة هذه العالقة بين الشرق 
ك عالقة بين االثنين العربي والغرب، ليصل انه من المستحيل ان تكون هنا

في حين . في ظل مفهوم االنغالق والخضوع الذي ال يزال يتحكم بها
تحدث قصير عن دور النهضويين في عملية صوغ فكر جديد، وإن لم 

 . يستمر في ظل حاالت سياسية، أعادته إلى الوراء

أكثر من أن يكون " التحليل النفسي في العالم العربي واإلسالمي"
لتحليل النفسي، لقد نحا إلى معالجة العديد من الجوانب مؤتمراً حول ا

 7"الثقافية، وربما هنا تكمن أهميته المعرفية، التي من المفيد أن تتكرر

 خاتمـــــــــــــــة
لعله ليس مألوفا أن يقدم كاتب علي إعالن مراجعته لما سبق أن انتهي 

جأة حين اكتشفت و ال أجد حرجا في أن أعبر عما أحسست به من مفا, إليه
و لكني لم أجد بدا , أنني حين كتبت ما كتبت كان ثمة تفاصيل غائبة آنذاك

جيعلين أشك يف أنه قد يكون من صاحل, اليهودية 
 " أن حتمل امسي آرئيس هلاYIVOمؤسسة 

 أكتوبر 31لقد كتب فرويد إلي شارلز سنجر خطابا يحمل تاريخ 
إنين مل أخف عدم إمياني"أي قبيل عام من وفاته يقول فيه , 1938

 "أو يف حياتي اخلاصة, قط سواء يف آتاباتي

 التحليـــــــــل النفســــي اليــــــوم في العالـــــــم العربي واإلسالمي
 ندوة تحت عنوان 2005شهد قصر اليونسكو في بيروت في مايو 

و قد عرضت جريدة , "التحليل النفسي في العالم العربي و اإلسالمي"
سفير موجزا أعده اسكندر حبش لما دار في هذه الندوة في عددها ال

حيث استهلت عرضها باإلشارة إلي , 2005الصادر في التاسع من مايو 
أنه في أحد التأويالت التي تطلق عادة على التحليل النفسي، أنه شهد 

من هنا . تموضعه وانطالقته في البلدان التي عرفت نظاماً ديمقراطياً كامالً
 :تي السؤال، هل ثمة تحليل نفسي في العالم العربي واإلسالمي؟يأ

قد يكون هذا السؤال حاضراً في أعمال الندوة التي شهدها قصر "
، والتي )الجمعة والسبت واألحد(اليونسكو خالل األيام الثالثة الماضية 

وأشرف عليها، علمياً، كل من " الجمعية اللبنانية للتحليل النفسي"دعت إليها 
للبناني شوقي عازوري والفرنسية إليزابيث رودينسكو، وبمشاركة باحثين ا

ومحللين نفسيين من فرنسا والعالم العربي، في ظل رعاية السفارة 
 . الفرنسية متمثلة بالبعثة الثقافية في بيروت

إشارة الديمقراطية هذه كانت واضحة بشكل كبير في كلمة شوقي عازوري 
، وربما كنا "أن التحليل النفسي هو الديموقراطية"ها االفتتاحية التي اعتبر في

نستطيع أن نذهب إلى أكثر من ذلك، حين نجد أن مجتمعنا يرزح تحت 
نظم شمولية، سياسية ودينية، كما نجد الكائن وهو مغيب بشكل كبير، 

لجميع مشكالته " حلوال جاهزة"الجماعية التي تملك " النحن"لمصلحة هذه 
هل بهذا . العصابية" تركيبته"انت ال تتقاطع أبداً مع الفردية حتى وإن ك

المعنى نفتقد الديمقراطية، أي نقع في الخوف، ليس فقط من إطالق 
التي تمارس رقابتها " السلطات النفسية"المكبوت، بل أيضاً في مواجهة 

علينا، أو التي نجعلها تراقبنا بشكل ال واٍع؟ ربما كان الدين كسلطة يمارس 
اغي، إذ يكفي أن نعود إلى العرب األقدمين الذين عالجوا حضوره الط

مشكلة النفس، لكنهم في لحظة حاولوا أن ال يتخطوا النص الديني، أي 
بهذا المعنى نستطيع أن نؤول . تركوه السقف الذي حدد نقطة وصولهم

 عن كلمة جان دكروييه الرئيس الشرفي للجامعة اليسوعية الذي تحدث
، وقد قصد األب اليسوعي، "النفسي واإليمان الدينياكتشافات التحليل "
التي حدثت ما بين التحليل النفسي والكاثوليكية والتي تبنتها " المصالحة"

من هنا قد تكون النقطة الغائبة عن . الكنيسة عبر أحد الباباوات السابقين
مؤتمر الجمعية اللبنانية هذا، االستماع إلى وجهة نظر رجل دين مسلم في 

 .  التحليل النفسي، لتفسير عالقة اإلسالم بهذا الفرع المعرفيقضية

على كل، لم يدر المؤتمر كله حول التحليل النفسي، بالمعنى الضيق 
والحرفي للكلمة، بل تعداه إلى فروع معرفية أخرى، كالفكر والفلسفة 
والتاريخ والسياسة ووضع المرأة الراهن في عالقتها بالعالم العربي 

ربما هذا التنوع، هو ما أعطى للمؤتمر اتساعه ومعناه الثقافي . يواإلسالم
الواسع، أي كانت للمشاركات المعرفية الدور في عدم الوقوع في زاوية 
ضيقة ومحددة، بل جعلته ينفتح على أفاق ال بد زادت الكثير من المعرفة 

يأت للمستمع الذي تابعه، وإن كان هذا المستمع قليل العدد نسبياً، إذ لم 
الكثيرون بسبب عدم إلمامهم باللغة الفرنسية، لذلك كان من الضروري 
إيجاد ترجمة فورية للعربية، على األقل، لو عملنا بمتن التحليل النفسي 

 . الذي يقول بأنه يرتكز على الكالم، أي على اللغة، لغة المجتمع

إنها على كل مالحظة ال تعني االنتقاص من قيمة ما حدث، فبعض 
راق التي قدمت، كانت على جانب كبير من األهمية، كتلك التي قدمها األو

 "الغير واآلخر"المحلل التونسي فتحي بن سالمة الذي بحث فيها ما بين 
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يةمفرتقات تارخي:  ندوة قصر األونيسكو-واإلسالمي
 2005 مايو 9, وثقافية آربى

أن ما اكتشفته , و لعل ما شجعني علي ذلك, من اإلقدام علي إعادة النظر 
فإنه لم يفسر إقدام , مؤخرا و إن عدل من حقيقة انتماء فرويد للصهيونية

ذلك . فرويد علي إضفاء تلك الغاللة من السرية علي تنظيم التحليل النفسي
 .أو رؤية جديدة ما زالت في علم الغيبما قد تكشفه وثائق جديدة 
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  سـم النفـذة علــوأسات  اءـاألطب ادةـالس
 رمـــاذ احملتـل واألستـحضرة الزمي

 أن أسرة،يشرفين إعالم الزمالء أساتذة الطب النفسي و علم النفس املشرتآني يف خدمات الشبكة     
الطب استجابة لرغبة العديد من طلبة ع خدماهتا العلميةيتوسقررت  ة العربية العلوم النفسيشبكة

 .نصوص  احملاضرات املقررة يف ميادين اإلختصاصيف بوابة الشبكة   بأن تعرض ،النفسي وعلم النفس

حىت يتمكن طلبتهم من الشبكة على ذمة األساتذة مساحة خاصة لعرض حماضراهتم بوابةتضع     
تهمال يتمكن من تنزيلها إال طلبحيث   احملاضرات خاص حتميل  يكون قد(حتدد سلفاأجندة تنزيلها حسب 

 على أن يتم إدراج لوحات اشهارية خاصة خبدمات ). و ذلك  حسب رغبة آل استاذأو مفتوح للعموم
 .شبكة العلوم النفسية العربية يف خامتة نصوص احملاضرات

 بالربيد اإللكرتوني يف إرساهلاتكرم الشبكة موقع حماضراهتم يف  عرضنأمل من األساتذة الراغبني      
 ما  حتديد وعرضها على الويب مع بيان أجندة جدولة )ال تقبل النصوص الورقية( صيغة مستند وورد 

هممدالحقا و  " pdf."  حتويلها إىل مستندات  على أن يتم. أو مفتوحة للعمومهمإن آانت خاصة بطلبت
 . ا إلعالم طلبتهم هبا بعد تنزيلها يف الشبكة حسب جدولة متفق عليهااهتعناوين ارتباط

 . احملرتم تقبل أصدق مشاعر املودة واالحرتامستاذ واألميلتفضل حضرة الز

 رئيس بوابة الشبكة
: ةـــــمالحظ

   . الشبكة خدماتهذه اخلدمة خاصة باألساتذة املشرتآني يف -
 :ن التاليةتوجه نصوص احملاضرات على العناوي -

turky.jamel@gnet.tn - webmaster@arabpsynet.com 

Arabpsynet e. Journal:  N°14 – Spring  2007  
 

 2007    ربيع    - 14الـعــــدد     :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

105   


