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 الجمعية العالمية للتحليل النفسيتاريخ                       
 الجمعية العالمية للتحليل النفسير وتطو بداية

 
 طور خاللها  التيبحنين كبير، للسنوات العشر من "العزلة الرائعة" وفرويد أكثر من مرة، اشار 

، تاركاً 4981في عام  تعاونه مع بروير انهىبأن هذه الفترة بدأت عندما  ال شك. التحليل النفسي

ل رسائ . ولكن منذ أن نشرتناقشته معهفي غياب أي زميل يمكن م مواصلة عمله وحدهله 

دورعاكس فليس  فيهالعب  جداً  عملوا على مراسلة نشطة همفرويد إلى فليس، ونحن نعلم أن

ي ااْلفكار كانت بعض هذه ان   كذلك ؛ ونحن نعلمدالصدى بتنامي افكار فروي ها بالتأكيد تغذ 

يشير  فرويد تمع الرجالن في مناسبات عديدة كاننظريات فليس الخاصة. وعالوة على ذلك، اج

 فرويدلم يكن ،  لكلمة داللة للمستقبل.  لذافاصبحت هذه ا ." همتمؤتمراها "ناليها مازحا بأ

 رلين. ببكان  في فيينا، فليس في عمله، ولو كان يفتقرفي الواقع الى اي تعاون تماما زوالمع

 اشخاص) ة، دعا فرويد أربعهمريضا بمبادرة ستيكيل، الذي كان ، ربم4891في عام 

 ""الجمعية النفسية لالربعاء ا ولدتذوهكمناقشة عمله،و لمقابلته ( ،ادلر،كاهان وريتليرستيكيل

ية إلى "جمع هاسمتغيير اتم عضوا،  41 مع،  1902 . عامكل اربعاء ياأسبوع ءتهمابحكم  لق

هناك  زي . إلى جانب اعضائها، كانتالتحليل النفسي في فيينا"؛  في هذه السنة انضم اليها فيرن

أبراهام  ،ونغوا في وقت الحق مهمين للتحليل النفسي ،كايتينجون، يبعض الضيوف الذين أصبح

 . وقت الحق رئيسا للجمعية العالمية للتحليل النفسيل منهم أصبح في وجونز، ك

 

  

ويد، ولكنه تمحص بفر يكن بعد اجتمع خ. جونز لم يورزونغ في زار جونز ي 4891في عام . 

. وكان 4891 في لندن منذ نهاية عام مارس تقنية التحليل النفسي مع مرضاهو جيدا بكتاباته،

ف البلدان من أجل الزمالء من مختل جونز هوالذي اقترح على يونغ  ترتيب اجتماع دولي لجمع

بأن جونز كان   ليل النفسي. وفي ضوء هذا، نستطيع القولالمشتركة في التح مناقشة اهتماماتهم

ويد رحب . فرالفكرة التي أدت الحقا لوالدة الجمعية العالمية للتحليل النفسي طرح أول من

كان يتمنى ان يكون هو الذي اختار سالزبورغ كأفضل مكان لالجتماع المتوقع. جونز بالفكرة، و

 علم النفسل ر الدولي للتحليل النفسي"، ولكن يونغ فضل تسميته "المؤتمر األول "المؤتمه عنوان

حليل لتا  االجتماع غير الرسمي كاول مؤتمر دولي لذالفرويدي". ومع ذلك، يعتبرحاليا ه

 . د تاسست بعدغم من ان الجمعية العالمية لم تكن قالنفسي، على الر

،  نوقشت فكرة الجمعية العالمية 4899 نيسان 11سالزبورغ، في هذا االجتماع في  بمناسبة

عرض في سالزبورغ  لتاريخي، كان الحدث األبرز. وبصرف النظر عن هذا القرار اقرتوا  

  عرضهمما دفع فرويد لمتابعة  ،آثار الكثير من االهتمام الذيفرويد حالة "رجل الفئران"، 

 تسس، حيث ا  4849عام  آذار في نورمبرغ في التالي عقدالمؤتمر  .كثر من أربع ساعاتال

زي لوقت  قصير قبل مؤتمر تفيرنالتقى  النفسي". فرويد كان للتحليل"الجمعية العالمية 
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زي تقديم تفرويد من فيرن سالزبورغ،طلبسالزبورغ، ولكن صداقتهما نضجت سريعاً. بعد  

ما فعله هذا و. من العالم اجمع،بواسطة رابط يجمعهمالمحللين  مقترحات تهدف  لتقريب

يكون جديدة، وأن ال ا للجمعيةونغ رئيسيكون ي أصر على ضرورة أنزي في نورمبرغ. تفيرن

 سباباالقتراحين الين ذموافقا أيضا على اهمية ه فرويد مركزها الرسمي زوريخ. وكان

كابنه الروحي،   ونغلمدة سنة على األقل اعتبر ي .اعتبارا خاصا ونغمغايرة. أوال كان يكن لي

ال  همية  أنبا يفكرأيضا فرويد  . وكانبكل ثقة مستقبل التحليل النفسيله بيعهد  الذي يمكن ان

ا يونغ، كسويسري ذ. لالعامةباليهودية في نظر  تحدد فيينا كمكان للتحليل النفسي ، وان ال تصبغ

 وخب أول رئيس للجمعية العالمية للتحليل النفسي، انت، فمحترم، يبدو  مالئما جدا لدور القائد

 .هالمركزي في زوريخ، مكان إقامة رئيس همكتب

  

  

شؤون الجمعية العالمية للتحليل النفسي، بمساعدة ريكلين  ونغخالل السنوات التي تلتها، ادار ي

ادلرمن "جمعية فيينا"،  مع بعض األعضاء وأسس استقال  ،4844في حزيران  تيره.سكر

. فرويد لم يكن سنترالبالتاليبقى اال ستيكيل  الدارة   لموجمعيته الخاصة بعلم النفس الفردي. 

في تشرين األول  ا الوضع، ولم يبرح ان استقال ايضا ستيكيل من "جمعية فيينا"ذه ناضيا عر

 .4841عام 

  

كانت الجمعية  . في هذه الحقبة4844عام  أيلول المؤتمر الثالث في فايمار، التأما الوقت، ذفي ه 

ين األمريكيتين تاعضاء. وافق المؤتمر على الجمعي 491العالمية للتحليل النفسي تضم 

بالت السنترالاألمريكية للتحليل النفسي.  :االولى في نيويورك، والجمعيةحديثا المؤسستين

 االعضو الرسمي في الجمعية العالمية للتحليل النفسي، ولكن ما لبث ان حل مكانه تأصبح

ونشرها  4841يد فرويد في كانون الثاني  ، تأسست علىالعالمية للتحليل النفسي  لسيتسكريفتا

في عام  Imago . وباإلضافة إلى ذلك، تأسست4814ام حتى ع ينك،فيرينتزي ،جونز ور

ا قرار عيد انتخابه رئيسا، وأخذأ ، يونغفايمارالنفسي التطبيقي. في  بالتحليل المتخصصة 4841

 .4841عقد المؤتمر المقبل في ميونيخ، في عام ب

  

د ويونغ نظراً لالختالفات الكبيرة، سواء كانت علمية ، تدهورت العالقة بين فرويا الوقتفي هذ

. على الرغم من بالتراضي العالقة الشخصية بينهما انتهت ،4841. في بداية عام ةشخصي او

عام  أس مؤتمر ميونيخ في أيلولوتر يونغ رئيسا للجمعية العالمية للتحليل النفسيذلك، استمر

اهام على االشخاص المعارضين أبراقترح عندها  :. وكان هناك الكثير من عدم الرضى4841

خصا من أصل ش 11عن التصويت  انتخابه، فامتنعاقترح إعادة  ان يمتنعوا عن التصويت اذا

ل من منصبه كرئيس في استقاانتبه يونغ سريعا بان وضعه غير ثابت،، فبعد انتخابه، . ولكن21

. ية زوريخ من الجمعية العالمية للتحليل النفسي في تموزمعج ت. وانسحب4841نيسان عام 

 ونغ والتحليل النفسي.وهكذا انقطعت الصلة االخيرة بين ي
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؛ ولكن 4841عام  المقرر في أيلول بانتظار المؤتمر القادم بالوكالةا أبراهام رئيس اقترح فرويد

.  جميع الذين حضروا في بودابست 4849عام  المؤتمرالى أيلول اندالع الحرب في آب أجل

ندا، ، مع ثالثة من ألمانيا واثنان من هولندا وواحد من بولجاؤوا تقريبا من النمسا أو هنغاريا

هنغاريا  التي سادت حالة الفوضىتزي رئيسا، ولكن وانتخب فرين. عالمي كما يبدوفريق غير 

مؤقتاً،  خذ مكانهطالع بمهامه، لذا طلب من جونز ليأا،منعته من االضوالنمسا عقب هزيمتهم

 .كذا كانوه

  

 التي ات الجمعية العالمية للتحليل النفسيطانشفي  حقيقية فجوة األولى خلقتالحرب العالمية 

الوسائل الالزمة لتحقيق هذا وكانت مختلف البلدان.  تواصل بين المحللين منبناء لهدف ت تكان

بواسطة بيانات  " التي كانت تشجع التبادل العلمي،الهدف تتمثل في تنظيم "المؤتمرات الدولية

ى ، كما وخلق مجالت علمية رست اخيرا عل اتيمععدة تنقل معلومات عن انشطة مختلف الج

 .Imagoو سيتسكريفت مجلة الدولية ال :نوعين 

  

 وكان يونغ يسير في نفس االتجاه ، نظم  Stekelأدلر و انسحب رسميا عندما  4841في عام 

للتحليل النفسي.  بادئ االساسيةلمبوالئهم لفرويد ول الء الموثوقينجونز لجنة سرية من الزم

 وأبراهام. انضم اليهم الحقا ايتينكلزت في البداية من جونز كرئيس، فرينزي، رينك، ساكس تألف

المبادئ األساسية لنظرية التحليل بعدم معارضة  و من اللجنة . وتعهد كل عض4848في عام 

ة أكثر من التي اوصى بها مقبول مع اآلخرين. وهذا اسس لطرق انقاذ علنا قبل مناقشتهاالنفسي 

القديم" ممثال باللجنة،  "الحرسزي في "مؤتمر نورمبرغ".هذه الطرق اقتصرت علىتفرين

، بوقت 4841عام . ألن في الحليل النفسيبضمانتهم  بدالً من رئيس الجمعية العالمية للتتكون و

للجنة بين ا نشأت هوة ما، يل النفسي التحل انشقاقه عن كان متوقعا رئاسة يونغ، وفي حين

 تعمل. جونزاوضح بأن اللجنة السرية والنشاطات الرسمية للجمعية العالمية للتحليل النفسي 

، تلك الفترة شر سنوات. لم تكن اهميتها فقط في الوحدة التي اوجدتها فيرض لمدة عبشكل م  

او  حكم االقليةب ا لما قد نسميهتقليد تخلق، لكونها ولكن أيضا، كما نستطيع افتراضه

 .للتحليل النفسي الجدارة؟( في قلب الجمعية العالمية )أو يمكننا القول حكم االوليغارشية

  

 العضاء أو عالقة بين رينك الفي  صعوبات كبيرة نمت، 4819على مدى عدة سنوات من ال 

 اللجنة ذلك، تم حل   . ورغم4812ا فرويد في عام أن   مكانه حلتو ها غادرفي اللجنة، ف اآلخرين

 .4811في عام 

  

ت عام مؤتمر بودابساكثر دولية من كان و ، عقد مؤتمر في الهاغ 4819بعد الحرب، في عام 

عضواً.الجمعيات  11انفصلوا بالقوة في الحرب . وشارك  كانوا زمالءً ، وجمع من جديد 4849

 .اً رئيسبلت شكلياً، وانتخب جونز والسويسرية ق   البريطانية
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ية لستقال، بهدف ا4848نشر مستقلة، أنشأها فرويد في كانون الثاني ، دارفيرالغ للتحليل النفسي

 فروند من بودابست، ولكنه توفي في كانون الثاني فون تمويل مهم وعد به ي :لنشر التحليلا

 الموعودة لم تعد متاحة. عمل رانك بضراوةالمبالغ عندها صعوبات كبيرة الن . نشأت 4819

ي إنكلترا فأسس المكتبة النشر فا في مجال فيرالغ، وجونز أيضا كان نشطاً للغاية، ال سيملل

ظهر  ،الذي "النشرة العالمية للتحليل النفسي" :العالمية التحليلالدولية للتحليل النفسي ومجلة 

 .4819أول عدد منها في عام 

  

 أعيد انتخاب د مؤتمر كل سنتين. على عق ، واتفق4811ي برلين في عام المؤتمر السابع ف عقد

 أمين ن علىحيث كاسابق العن المؤتمر  اتطور ذلككان و  -سرلل ام أمين، و أبراهاارئيسجونز

 .إلى نفس الجمعية انتميوالرئيس أن يالسر 

  

الجمعيةعضوا من  111 . وحضرهولكاأل في سالزبورغ :4811في عام  عقد المؤتمر التالي  

عقد في ي ذال تمر التاليؤتمر األول. وكان المفي المؤ 11مع  مقارنة العالمية للتحليل النفسي، 

Bad Homburg  تمهيدية محاضرةخالله عقدت  أبراهام. وكان برئاسة.ات أهمية خاصةذ 

مندوبو اليها يز معايير موحدة. وقد دعي تدريب بغية تعزلدولية ل ئةنشاء هيوال قشة التدريبلمنا

، و منها هامةمن المبادئ ال اايتينجون عدد عرض فيها زي.توكان رئيسها فرين ،معياتشتى الج

هد توفر معاأن  بل على مختلف البلدان فراد،على األ يكون حكراأن التدريب ال ينبغي ان 

اشراف الجمعية  تنص تحينبغي أن ت  التي للتدريب في هذه المعاهد  قواعدوأن تضع  تدريب،

لمرضى تحت " وتحليل ا. ينبغي أن يشمل التدريب "التحليل التعليميمية للتحليل النفسيالعال

بح ل تدريبه قبل أن يصكمان ي  في ممارسة التحليل النفسي يجب  اإلشراف. أي شخص يرغب

أن كل جمعية تابعة يجب أن تنتخب لجنة  . وق رر  عضوا في الجمعية العالمية للتحليل النفسي

ب أن تجتمع لتشكل المكتب الدولي سبعة أعضاء، وأن هذه اللجان يج ال يتعدى عددها تدريبية

الجهاز ا ذايكون  (. هذا المكتبالدولية للتدريباللجنة  ا)في وقت الحق أعيدت تسميته للتدريب

جميع األسئلة المعنية بالتدريب على يهتم ب الذي المركزي للجمعية العالمية للتحليل النفسي

 .ين ايتينجون أول رئيس للمجلس التدريبيالتحليل النفسي. وع  

  

بين األميركيين واألوروبيين حول  كبيرةور صعوبات ظه بديهية  في هذا المؤتمر جونز اكد

ال  زي أن المتقدمين للتدريب ت. اكد فرويد وفرينغير طبي(الالتحليل النفسي العلماني )أي مسألة 

الشعوذة على  انتشار ، بسببينما أصر األميركيونب ة،طبيال التنشئةي شجعوا على  انينبغي 

 موقفا اتخذ جونز وايتينجون. يجب أن تكون إلزامية اجازة طبيةان نطاق واسع في أمريكا، 

 خيراً اعتمد المؤتمر قرارا يدعو. وأتكون الزامية انالتنشئة الطبية دون  ينبغي تشجيع وسطيا:
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البت بأي  عدمررلتدريب، وق  مرشحي القبول وضع مجمل شروط اللجنة الدولية للتدريب ل

كان جميع أعضائها . اللجنة التي عينها ايتينجون لهذا الغرض المشروع اكمالحتى  اتإجراء

. تم تعيين للجمعية العالمية للتحليل النفسي راراتها بإرضاء الجمعيات التابعةت قبرلين، وفشل من

باإلجماع في  . ق بل تقريرهاسها جونزحقاً دولية، وترأ كانتو ،ى في المؤتمر التاليلجنة اخر

بها  ها الخاصةقواعد جمعية نصة بان على كل توصيال؛ مع 4811في عام  يدنفيسبا مؤتمر

 .مين منهي، حتى العلمانالمرشحين قبولل

  

، Bad Homburg 1925 في لجمعية العالمية للتحليل النفسيل ارئيسأبراهام  أعيد انتخاب

 أمينة سر.فرويد  او أصبحت ان   جون منصبهنتيافتولى  .توفي بضعة أشهر بعد المؤتمر هولكن

  

خذ للجنة لم تعد موجودة كمنظمة سرية. ااورئيسا. نجون تياانتخب رسميا  ،4811ك في انسبرا

وأمين الصندوق، هيئة يشار إليها عادة  ،السرأمين له،  الرئيس، ونائبين ، يعنيمكانها ضباطا

في أوكسفورد.  ،عقد المؤتمر خارج أوروبا الغربية ،4818كالسلطة التنفيذية المركزية. في 

 أنب رار العامسبب يعود على األصال بأنعتقد أن الجمعية كانت تنمو ببطء و اب ظ ايتنجونالح

ن بعد ثالث ا، ثم مرة أخرى في وايسبورئيسمجددا ب انتخف .النفسي تحليللل خضع األعضاءي

الداخلية في ألمانيا، حيث  سبب األوضاعبكان ، 4811إلى  4814سنوات. التأجيل من عام 

فيينا ، في برلين لتدريبسبعة معاهد ل ها،عندنجون هناك مشاكل اقتصادية حادة. حدد ايت كانت

 ولندن.

  

 الوحيدة  تي تؤكد مجددا أن السلطةلتدريب أعطت التوجيهات الصيات اللجنة الفرعية الجديدة لتو

 "يينالعلمان"القواعد المتعلقة باختيار المرشحين و هي لجان التدريب. بهتحاق للتدريب و االل

 أنب االستثناءات. ال أحد له الحق في ، مع ليونةلجنة التدريب يجب أن تكون من اختصاص

لجنة التدريب. على ت ل تدريبه بحسب مؤهالكم ما لم  يمؤهال انفسي محلاله كونيدعي 

 يذالالعيادي شاري: المستشاراالنخراط في العمل االست ان يعدوا بعدم "نيينماالمرشحين "العل
ستمر مدة ثالث سنوات على يوالتدريب يجب أن . مسؤولالهو  قانونيا بقىي حيل المريض ي

عتمد، م  محلل  ي معالنظرية، فضال عن إجراء تحليل تدريب ، تشمل سنتين للدراسةاألقل

الدراسات في الميادين  كما تشجع .األقل ة علىة منها لمدة سنواحد كل، وتحليلين تحت اإلشراف

وعلم  اسة وخبرة في الطب النفسي العياديبحاجة إلى در "نيون"العلمان الغير تحليلية. المحللو

األعصاب والطب  علمفي دكتوراه الطب، عمل ال أما األطباء منهم فعليهموظائف األعضاء.

يجب الحصول على موافقة  ،أجنبيةمن بلدان القادمين المرشحين  بالنسبة الى وضع النفسي.

أن معظم أنظمتنا الحالية قد وضعت بالفعل منذ أكثر  ،لنا. وهكذا يتبين في بلدهم ة التدريبلجن

 من خمسين عاماً.
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 بعض من كان قد ط لب تقدما مهما. و في الواليات المتحدة األمريكية، التحليل النفسيأحرز

إعادة تنظيم الجمعية العالمية  المحللين األوروبين الرائدين المساعدة في التدريب. وافق المؤتمر

في تنظيم وإشراف  التي ستكون بمثابة هيئة تنفيذية ،ات األمريكيةيمعللتحليل النفسي، باتحاد للج

تحليل النفسي لل اء على توصية من الجمعية االميركيةية. وليس إال بنفرعالالجمعيات  عمل 

الجمعية  في الجمعية العالمية للتحليل النفسي.األمريكية األخرى  الجمعيات قبليمكن أن ت  

على مقعد في السلطة التنفيذية حصل رئيسها  فلقدية،فرع لم تعد جمعيةللتحليل النفسي  االميركية

 .الثالث نائب الرئيس ، يعني بصفةالمركزية للجمعية العالمية للتحليل النفسي

  

 خمس سنوات ز حافظ عليه لمدةرئيسا للجمعية العالمية للتحليل النفسي )مرك انتخب جونز

ؤتمر الثالث عشر في . عقد المللتدريب الدولية ترؤس الهيئة، في حين واصل ايتنجون (متتالية

ي كان قد توفي ذال،مؤسس الجمعية العالمية للتحليل النفسي زيتنيرف، مع إشادة ب4811لوسيرن 

وأعرب  بعد لم تستكمل للتحليل النفسي ركيةيمأن إعادة تنظيم الجمعية األ والحظ المؤتمر للتو.

. وقد تم ذلك لجنة التنفيذية المركزيةيمه إلى القدتي ومله في سرعة صياغة نظامها الداخلعن أ

تفق .وأالنظام الداخلي االميركي دقوص  4811 في مارينبادبالفعل، حيث وافق المؤتمر المقبل 

قض من يمكن أن يكون عرضة لحق الناميركا بخصوص  على أي قراريصدر عن المؤتمر

 .يةستقاللوا مكانة خاصة الواليات المتحدة نحت. وهكذا م  ركية للتحيل النفسييالجمعية األم

  

بعد ضم  ية فيينامعحينها بحل ججونز  . أعلن4819مؤتمر قبل الحرب في باريس آخر عقد 

لحظة األخيرة من الجمعية في ال ابالغ . وعرضاألعضاء النازية للنمسا: بقي فقط نصف

الجمعية العالمية للتحليل أن تتوقف  خرى،، يقترح، من بين اقتراحات اركية للتحليل النفسيياألم

 علىجونز ها دعناقترح علمي. -يبحثكمؤتمر   التنفيذية وتبقى فقطدارية واإل بصفتهاالنفسي 

وأخذ الموافقة. في للتشاور مع المجلس التنفيذي للجمعية العالمية للتحليل النفسي،  تشكيل لجنة

مع  اً اجتماع حصل ابداً ولكن لم ي ،لم تجتمع  اللجنة األوروبية ن يبدو أنالواقع، حتى لو كا

 سبب اندالع الحرب العالمية الثانية.باألميركيين 

  

 يةمعيركيين وبعض أعضاء الجبعض المحللين األمع اجتم الثانية،هاية الحرب العالمية نفي 

 دير الجمعية العالمية للتحليل النفسيي   جونز ما كانبين .في لندنسفيلد في حدائق مار ةالبريطاني

يركيين ونجح األمقبل من  ، هوجم شخصيا(ا فرويدان  ثم  ومن )بمساعدة غلوفر 4819منذ عام 

 اتاجتماع صلتبعد انتهاء الحرب، ح ا لجورج الثالث!تقمص بالحقيقةأنه لم يكن  مإقناعهب أخيراً 

 لمؤتمر الالحق. وفي هذه المناسبة سنةجونز في ا في فندق سافوي، أفاد عنها ىرة أخرسمي

على فق من لندن. وات   المتحدة وست أشخاص أشخاص يمثلون الواليات ةكان هناك سبع، 4819

لم يعد هناك أي ذكر . عية العالمية للتحليل النفسيالداخلي للجمالنظام  ت ضرورية فيتعديال عدة

تتناوب  أن وتم التوصل إلى التزام شرففي الواقع لم تعد موجودة. للتدريب ألنها  الدولية للهيئة

 .في النظام الداخلي ذاهدرج ي   ، دون أنكايروأم أوروبا بين الرئاسة
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 اً ، انتخب رئيسمن منصبه بعد خمسة عشر سنة على التوالي ونتيجة لذلك، عندما استقال جونز

ذا في المؤتمر األول بعد اً. حصل هدائم اً فخرياً رئيس، ليو بارتمير، وأصبح جونز اً يأمريك

 .4818المؤتمر األول بعد وفاة فرويد في عام  هذا . و كان4818 الحرب في زوريخ

  

مختلفة، منها سلسلة  طرقب ة،واسع تالاحتفالذكرى المئوية لميالد فرويد، ا، 4821شهد عام 

ركية للتحليل النفسي. يللجمعية األم تم إنشاء تنظيم جديد جونز. في مؤتمر باريس،ل محاضرات

ات يمعالجو جميع المسائل المتعلقة بالتدريب، في ةمحلي قليمية استقالليةاللجمعية إل بحيث يكون

لمحللين يحق فقط ل، ولكن تكون تابعة للجمعية األميركية للتحليل النفسي المحلية كيةيراألم

 ةينضموا الى الجمعية العالمي في الجمعية األميركية للتحليل النفسي أنعضاء األ يركييناألم

  .للتحليل النفسي

 

لتات بيالعالقثقل ت  كانت الصعوبات التي  أن وهكذا يبدو   .ًخيراأ ن أوروبا والواليات المتحدة، ح 

  

رنست ا دون حضور 4849 منذي يحصل ذالاألول  ،4828عام  في وكان مؤتمر كوبنهاغن

 .4829عام  توفيكان قد جونز، الذي 

  

. اً للسرأمينكورت ايسلر  يورك معيفي والية ن درجت محفوظات سيغموند فرويدأ   4824عام 

فرويد واهتماماته لالسيرة الذاتية المصادر الممكنة التي تخص  جمع كل ت تهدف الىوكان

حيث  ،من قبل ايسلر أو نائبه ق دمت تقارير عن األرشيف إلى المؤتمرالعلمية. لسنوات عديدة، 

 ، إنجاز 4811مؤتمر كوبنهاغن عام  تمخو .مصادر أخرى وأرسائل غالباً تبرعات من  تلجس  

 .النفسفي علم فرويد  لكتابات جيةذالنموالطبعة 

  

التي شهدت  المدينة في مهد يعقد فيهاي ذفي فيينا: وكانت المرة األولى ال 4814مؤتمر عقد

  .4819عام الفيينا منذ  الى ا فرويدأيضاً التي جاءت فيها أن   األولى مرةال والدة التحليل النفسي، و

 بكلمة ترحيب بها.المناسبة  الرئيس ليو رانجيلميز

  

تعلق بالتدريب في مجال الم لتقرير ريتفو مطولة، كان هناك مناقشة 4811 في مؤتمر باريس

في أن يكملوا تدريبهم  تدريب دونكذا لذين تلقوا هل ال والوضع القانونيطفألالنفسي لتحليل 

تغيير في  التقرير من قبل المؤتمر، مما يعني عدم افض أخيرً التحليل النفسي للبالغين. ولكن ر  

النفسي للبالغين يستطيعون االنضمام الى  في التحليل شامالً ن تدربوا تدريباً يذ: فقط العاوضاأل

ينت أن   الجمعية العالمية للتحليل النفسي. بدل هاينز هارتمن الذي توفي  ةفخرية فرويد رئيس اع 

 .4891عام الفي  احتى وفاتهو 4811عام المن  ة الفخريةرئيسبقيت اآلنسة فرويد . 4819عام 
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عبر   المؤتمر األول بمناسبةرك يوإلى ني العالمية للتحليل النفسيت الجمعية ذهب 4818في عام 

، عضواً  299 الجمعية العالمية للتحليل النفسي وصل الى عدد أعضاءأن  علن حينهااألطلسي. ا  

في  التحليلية قد أنشئلدراسات والبحوث وان مركز سيغموند فرويد ل مستمر، ادطروفي اض

في  ا عن سيغموند فرويدأيضا تقريرً  وثق فيه. ية في المدينةالجامعة العبر منبر فيالقدس، مع 

بخليط من مكتبة وأرشيف، من نشرة  4819عام  وهو نشط  منذ تأسيسهس. برغا 48فيينا، مقره 

 .4814في عام  ا في مؤتمر فييناافتتح رسميً ومتحف. 

  

يركا الالتينية في منطقة إدارية ثالثة، أم الجمعية العالمية للتحليل النفسيمنذ الثمانينات استقبلت 

الرئاسة  توراتدو . 4884عام  نس آيرسيوفي في ب يركا الالتينيةأمأرض  أول مؤتمر على في

ي ذيو اتشيجويين، ال،  اوراشهاتبامكيركي في أم جنوبمع أول هذه المنطقة الثالثة،  ايضاً على

 .4881و  4881 بين عمل

  

ن وأ لجمعية العالمية للتحليل النفسياط الرئيسي لنشالمؤتمرات هو الومن الواضح أن تنظيم 

 بدورهم اوموالصندوق أسه رامناء الس. ولكن ا في تنميتهدوراً حيويً  مختلف الرؤساء لعبوا

المكتب عقود في ثالثة  منذ أكثر من ،الجمعية العالمية للتحليل النفسيبنشاط  بشكل كبير

نهاية  41 000,ال ئها، إلى ما يزيد عناعضأ بشكل متطرد عدد الجمعيةفقط  لم تزدالمركزي. 

تقديم المعونة والمشورة  بين المؤتمرات، ال سيما في ما جداً  نشطة ، ولكن كانت1998عام 

 العالم.  حول ر النموالتي هي في طولمجموعات ل

 

 الفدرالي لتطوير االتحاد مع الجمعية العالمية للتحليل النفسي تتعاونبعد سقوط حائط برلين، 

المعهد التحليلي التي أدت إلى إنشاء  ،سابقاً الشيوعية  البلدانة في يدراس، وحلقات جديدةيات معج

 .4881عام  ألوروبا الشرقية

 

، وحصلت عندها 4889عام  متحدةألمم الل الجمعية العالمية للتحليل النفسي لجنة تا نشئ 

ألمم ل واالجتماعي لدى المجلس االقتصادي استشاريبمركز  الجمعية العالمية للتحليل النفسي

 المتحدة.

  

ووصلت بعدها إلى مرحلة نضجها الكامل  4849عام  الجمعية العالمية للتحليل النفسيولدت 

شاهدة على المحاضرة ألسنة الماضية كانت حالي ا أكثر من أي وقت مضى. عالمي ة وهي 

 في اطار آسيوي. سنةفسي النستكشفت تطور وتغير التحليل األولى في الصين التي ا التحليلية

احتفلت بالذكرى المئوي ة  التي لجمعية العالمية للتحليل النفسي،ل باالنسبة كانت هامة أيضا 1949

خالل هذه المئة سنة من التحليل النفسي، وقع عدد من األحداث على النطاق العالمي . أسيسهالت

الجمعية العالمية للتحليل وينتظر التحليل النفسي تحديات مئة سنة مقبلة. كما نشر يرسم تاريخ 

 ، وهو متاح على نطاق المجتمع التحليلي وجميع المهتمين.النفسي
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مزيد من التفاصيل: ل ،اريكشورات رودا باوديرجى االتصال بالمسؤولة عن المن 

hoda@ipa.org.ukR  

 

 (4891سبي، يلج H.من مقالة بقلم وليام  قتبسةم)

   

  المصادر الرئيسية:

 عملإرنست جونز: سيغموند فرويد، حياة و •

 فسي.للتحليل الن Zeitschriftالحرة الجمعية إرنست جونز:  •

 .للتحليل النفسي عالميةالمجلة ال •

  
(Translation: Wafica KALLASSI – Lebanese Association for the development of 
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