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 1اءو: اإلغةالطفولي انيةوالجنس المحارم سفاحبين 

 سيدي الرئيس،

 سيداتي، سادتي،

 .يالتحليل ى علم النفسا علعتماد  ا بعض الشيءمن منظور مختلف هذه الندوة موضوع  أتناولس ،سمحتم لو 

 :بعض الحقائقسرد سأ بدايةفي ال

في تجعلني منذ األمس  شرعنا بتحليلهاالتي ئل للمساوالمربكة  كثيفةالتغطية اإلعالمية ال ن  إبادئ ذي بدء، 

 نحرفتاالتي تتالية الم فسيراتالتفلسبب وجيه.  2"فيما نسميه "عودة المكبوتأعيد الت فكير  األحيانمن  كثير

 وهي آلة ، ( ,Bowlby) بولبيل" لتعلق"ا نظريةل - ةالطفوليانية الجنسعني ، أفرويدلكتشاف األساسي االن ع

  ،القائمة على اإلرادة -و السلوكية لألنا أ -تلى السيكولوجيا إوصوال   ية،الطفولانية الجنسحقيقية ضد  حرب

، جنسانيةالشيء عن الالوعي أو ب عترفلم تعد ت التي هي وسلوكية ، أو انية أن وأ ،فيةتكي   سواء كنا نسميها 

ا أكثر ال شك  ب ها تمثلنإغبار الجنسي تحت السجادة: ال أخفت النظرية فسيراتكل هذه الت  سهولة نهج 

 .3األطلسي  وراء إلى ما بر بالنسبةأكتتميز بطابع  تجاري ألنها  -رضىللم

 نعيد  قراءة نأ يكفي بهذا كي نقتنعلو. الشأن هذا في يةمسؤول لعلم النفس التحليلي  ف ذلك، على عالوة

 عالقة أي للجنس هل: "عنوانب 1995 أبريل 27 في فرويد اآن   مركز في رينج أندريهاها التي الق محاضرةال

  4".؟ يالتحليلعلم النفس ب

 ز،الحاف بنظرية غريزةالفكرة ل د  ب  ت  س  ن ت  أيقترحون  "نفسال ما بعد علم"نظرية منتقدي  ن  إ القول خالصة

هذا . االجتماعي بالضغط األعلى ناواأل المعلومات، بمعالجة دراكواإل العصبية،بالدوائر الالوعي حالة و

 التواصل االجتماعي. شبكات ضغطنتيجة  ببساطة يكونقد االستبدالي  الواقع 

ا عن مسألة  في ضوء ثالث حقائق أخرى:ها عيد تنشيطها نحن نو تزبرقد ف"، مكبوت"عودة ال وأم 

: كتب حين المجرمين المسجونين، المتخصص في عالج Claude Balier كلود باليزميلنا  دهك  ما أ ىاألول

 5السجناء كانوا من مرتكبي الجرائم الجنسية".من % 25رن العشرين ، "منذ تسعينيات الق

التي تصل  – يةالتشريع اإلرادةفي المناقشات العامة وفي  فيضذلك ال ما ينبغي اإلشارة إليه في هذا المقام هو

كما  مثلالتي ت الطفولية، الجنسيةالغريزة عودة  هذه،مكبوت لنا عودة ال يكشف الذيو - العبثحد  أحيانا

                                                             
ية التدريب " نظمته جمعلاألطفابجرائم التحرش وعن بعد حول موضوع "سفاح المحارم في ندوة  ألقيتلمداخلة  ومطولة صيغة منقحةهذه الورقة  1

 .2021نيسان/أبريل  29و 28يومي  E-Dopamineالطبي 
-133 ،131 ،130ص.  ،III ،1894-1899، PUF ،2016، "، األعمال الكاملةيلدفاعاجديدة حول الذهان العصبي ، "مالحظات سيغموند فرويد 2

134. 
كيف ا "مع السوق" وتضيف: "من المستحسن البحث عن أدوات جديدة سميرجيل ان اتجاهات التحليل النفسي األمريكية تمثل ت–تبين جانين شاسيجيت  3

ص.  ،2011 "،الخيط األحمر" سلسلة، PUF للعالم،كمرآة  الجسد، سميرجيلللمرضى الجدد بشرط أال تتمثل في إغراء مقاومتهم". جانين شاسيجيه 

10-11. 
-829، ص1996أيلول/سبتمبر  -جوليه  ،1ج النفسي،المجلة الفرنسية للطب  "،" الحب ،«النفسي؟أي عالقة بالتحلل  جنسانية"هل لل غرين،أندريه  4

848. 
 Revue Française deالمجلة الفرنسية للطب النفسي الجسدي  "،شكل من أشكال التدمير الذاتي المطلقة،"القدرة اإلجرامية  بالير،كلود  5

psychosomatique ،PUF ،2007/2،  لنفسي للسلوكيات الجنسية العنيفةالمؤلف التحليل ا نفس. راجع أيض ا 119ص.  ،32رقم ،PUF، سلسلة. 

 .2008الخيط األحمر" ، "
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وهي غريزة  .6"لكل النشاط الجنسي البشري أولي   نموذج"بعنوان   شرت بعد وفاتهمذكرة ن   فرويد في كتب

 .عشبحتى تا بد  أ تتراجعال 

 تعليق  ، ام  موع وبالجنسانية ةالجنسيعالقات ، وبالالمحارم زنالمتعلقة بالقوانين ا سنفي  ا الحماس  هذ قابلوقد ي

ال يريد أحد أن يفعله، "ما  :1912" الصادر عام تابوالو الطوطم في كتابه "رد وفرويد لا يكون ساذج   يكاد

 اموضوع  في ذات الوقت ظر صراحة يجب أن يكون ح، وعلى أية حال ، فإن أكثر ما ي  ال حاجة إلى حظره

وجد : "حيث يالصفحة التالية فيفسارع إلى اإلضافة  من القارئة مانعم احتمال قد تنب ه إلىو". 7.للرغبة"

 8".نهي يجب أن تكون هناك رغبة

 التمييز الالفت في التعامل مع المصطلحات التي هي موضوع يستوقفنان أ ال بد   وعلى جميع األحوال،

االعتداءات الجنسية تجريم  - هل يجبأو باألحرى –يمكن هل ": البيدوفيليا و محارمالسفاح اليوم" اجتماعنا 

 ؟الجنسانية الطفوليةولمحارم اسفاح وماذا عن  ،وحسب األطفالعلى 

جه عتقاد السائداالن ماالبتعاد  إلى يرمي فهو وليةطفانية اللجنسا يالتحليلناول علم النفس تما يعند  أو ما ترو 

 تللو ق ال أغالي قدو ،فقطالمظاهر المرضية في  هاميل إلى اختزالالتي توثارة الباحثة عن اإلوسائل اإلعالم 

 .خيرةهذه األ ىسقاطها علإ وأبينها وبين البيدوفيليا  الخلط هذه الوسائل إلىتعمد  كذلكبل  ،المدونة

 .ر أكثر تعقيد ا من ذلك بكثيراألمولكن مهال  فإن   

السائد، وهو اعتقاد خالف ا لالعتقاد ف: ة ثنائية الطورالبشريالجنسانية  هو أن يالتحليلعلم النفس ما كشفه 

 .للبالغ ةواإلنجابي ةالتناسلي ةالجنسي لحياةسبق ات ةيلوطف يةانجنسهناك ، راسخ بشكل مدهش

ويفضل  """الغريزة Instinkt بمصطلح هخص  يفرويد  لذلك  -سن البلوغ في الذي يأتي   الثاني طورخالل الف

 ، بلاموجود   األول الطور يبقى ،كرهناهأحببنا أم أسواء و - 9للتعبير عن النزوة  Triebمصطلح "استعمال 

ب س  مكت  ال، ةالبشريالجنسانية في ف. بلوغالطور إفشال على  ما أ وتي من جهدبكل عمل يولتوسع  ستمر في اي

ما قبل  يفي كتاباته األولى " الجنسعن ذلك  يكشف  حتى أن فرويد ،الغريزةيسبق  الدافعويسبق فطري. 

 10جنسي".ال

فكر على ال اعتماد  ا ةالطفولي انيةوالجنسالمحارم سفاح اء بين ومفهوم اإلغ ةمكانعن هنا  لاءستأقبل أن و

  .البيدوفيليا زاويةمن  "الجنس"بين "الجريمة" و لربطالى مدى سهولة إاإلشارة  ، أود  يفرويدال

بغض النظر  عليه ريطتسو، طفلي أفي حضور  بقوة طفاللدى متشهي األ ةالطفولي ةالجنسي ةالرغب تتوهج

نا إلى ،بوي  وضعه األ وأميوله الجنسية البالغة  وأ هرعمعن     .القهري هاأهمية تحديد ب عد هذا الكالم يجر 

كائن  كل، يشير إلى ائط  خ المفهومهذا ه ب ص نفبالمعنى األخالقي الذي  ال ،ه بنية نفسيةحسبان، باالنحرافف

 الحصر "حيث هناك: تناسليةال البلوغ من الجهة في مرحلةجسدي ا  كانلووة طفولالنفسيا  في مرحلة  يزال ما

  11.الموضوعيةجنسانية الت طرح جانبا   فرويد نديغموس وضحكما ي "تيتثبوال

                                                             
 .320، ص. XX ،1937-1939 ،PUF ،2014سيغموند فرويد، "النتائج، األفكار، المشاكل"، األعمال الكاملة،  6
 .277ص.  ،XI ،1911-1913 ،PUF ،2009، األعمال الكاملة، "سيغموند فرويد، "طوطم وتابو 7
 .278المرجع نفسه، ص.  8
 . انظر أيض ا جان البالنش 268و  267، ص.  Quadrige"  ،1998 "،سلسلة  PUF ، الحوض ، تجاوز االنتقال ،  Vجان البالنش ، إشكاليات  9

  .25-7، ص.  Quadrige"  ،2007"،  سلسلة  PUF،  2006-2000بالمعنى الفرويدي ،  ةالموسع اجنسانيةالجنسي ، ا
 .186، ص.  PUF ،2007 ، الطبعة الكاملة ،  1904-1887سيغموند فرويد ، رسائل إلى فيلهلم فليس ،  10
 .95، ص.  VI ،1901-1905  ، PUF ،2009سيغموند فرويد ، "ثالث مقاالت عن نظرية الجنسانية" ، األعمال الكاملة ،  11
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فرويد لمقال به رتفكيدعم الذي  كلود باليير ذكركما  المطلق الفيتشي إلىا استناد   اوقع تفسير البيدوفيليسواء و

كلود – بولحسب " فاعلاآلخر لصالح نرجسية النا أفتراس في شكل "هجوم على االأو  1927،12عام  نشر

  Guyغاي روسوالتوإلى " بالنسبة لم يمكن التعايش معه الذيالم ا احتضارأو " P.C. Racamier  13هيركمي

Rosolato  نميل إلى تحويل الطفل حيث "أحد أعراض عصرنا يمثل ، فإن االعتداء الجنسي على األطفال

 .جانبهمن  Gérard Bonnet جيرار بونيه  كما يوضحه 14لالستهالك" شيء قابل إلى

لسبب  المزيد من الحذر لبحثيتطلب ا إذ ،ةيالطفوللجنسانية إلى او المحارم سحاقإلى مر بالنسبة األ يختلفو

 :فكرتيوهذا شرح ل. هنا دوره ؤديي غواءفاإل، وجيه

 العالقة النفسية بين الشخص البالغ والطفل. سوداألساسي الذي ي التكافؤفي عدم  المحارمسحاق  يكمن جوهر

 إغواء ، Jean Laplancheالبروفيسور جان البالنش  بحوث بانتظام بينته، كما ي  التكافؤ االختالل هذا يول دو

 شعورالل ةمنتجتغدو و – ناسلي  تما هو  ىتتخط   –" وسعة"الم ةالطفولي انيةللجنس امصدر   كوني، اأصلي

التحليل  وبأ رميقبل أن ي  16ية""ثالث مقاالت عن نظرية الجنسانفرويد  هذه الفكرة في م قد  وقد   15.البشري

 .الفرضيات الالحقة لـ "المراحل"عند تقديم  هذا االكتشاف المحرج ا علىمحتشم   االنفسي حجاب  

س أحد شخص بالغ ولي عتمد ذكروأ – طفلهشخص بالغ يعتني بمن  يصدرالذي هذا اإلغواء  رتفسيأواصل 

هذا اإلغواء مثل يت -17ألزواج من نفس الجنسا على ملتشين يمكن أ أي ما، عماأل صيغةتأكيد الالوالدين ل

 -النظافة عادات على  دريبرضاعة والرعاية واأللعاب والتالمن حيث بطفله من طرف شخص بالغ يعتني 

 في هاجالإيو رسائل غامضة زرعفي  - براءة كثرهاأبل  ،ةعاديالتي تعد  و ة  يومي  ال المالمسات من خاللأي 

 لهذا الشخص البالغ. ةالمكبوت ة الخاصةالطفوليالجنسانية  عبر تقر  ت  اخ   قدتكون على أن  ،عالم هذا الطفل

ا، حسب ألنثروبولوجي األساسي" ا وضعهذا "ال حسبي نظرية مرتبط ب، على أساس أن ه ن البالنشاجأيض 

  البشري. تحولفي عملية ال اثابت   ابنيوي   عامال  ، والطفل بالغم" بين الغواء المعم  "اإل

 طرفامضة من الغ انيةهذا البالغ "هذه المبادرة الجنسإغراء بين هذا السؤال: كيف نميز  ينبثقذلك يجة نتوب

 ؟االعتداء الجنسي اإلجراميو "شخص البالغلا

 .متاهاته على الفكر الفرويدي وحتى علىه بإمكاننا االعتماد ن  أيتبين  هوإلثباتهذا فرق من الفروقات المعق دة، 

في تفسيره  مستمرال التذبذبعلى ذلك  شهدي إذ ،كتشافهال الحارقالجانب  أدركقد رويد ن فأا بدا واضح  

بين سفاح المحارم تداخل آليات هذا النتبين  نأ ، يمكنتذبذبال اهذصنا بإمعان تفح   وإذاهذا. لمفهوم اإلغراء 

 .الجنسانية الطفوليةو

عنه  نجموما ي فكرة االقتحام أول مرة ويد فرذكر 1895أكتوبر  15بتاريخ   Fliessفليس في رسالة إلى و

 .18ب عد المتعة رافقهوي قهري أو عصاب نسيجاالمر يتعلق بالرهاب ال إذا كانهستيريا من 

                                                             
ي ة، فرويد،سيغموند  12  .131-124ص.  ،XVIII ،1926-1930، PUF ،2015 الكاملة،، األعمال «"ف ت ش 
 .34ص.  ،Payot ،2012 النرجسية،االنحرافات  راكامييه،كلود  -بول  13
 .108ص.  ،PUF ،2011 الجنسية،االنحرافات  بوني،جيرار  14
 .21-19ص.  ،Quadrige" ،2007«سلسلة ،PUF، 2006-2000الجنسانية الموسعة بالمعنى الفرويدي  الجنسي، البالنش،جان 15
Points Essais "في سلسلة " شال مو كتبه فابيانمرجع سابق. انظر أيض ا تقديم هذا النص  "،حول نظرية الجنسانية تثالثة مقاال" فرويد،سيغموند 16

 38 - 7ص  ،2012 ،686رقم 
ألكثر وضوحا، فهوان المثلية الجنسية : "إذا كان هناك امر يبرز من بين المالحظات ا1958يذكر جاك الكان هذا االحتمال في محاضرة القاها عام  17

اوديب كامل في طور ينبني هي ان االنقالب المتعلق بالهدف الذي  -ألسباب تتعلق بالوضوح.  ذكركذلك األخرى لكننا سنقتصر اليوم على  –الذكورية 

 .207، ص.  1998الفرويدي" ، المجال " سلسلة.، Seuil شعور(، تشكيالت الال1958-1957ومكتمل "،" المحاضرة"، الكتاب الخامس )
 . 334نفس الرجع ص  18
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الخريفي الذي  عتداللال الشهير خطابالفي كما كتب عن نظرية اإلغواء  -اظاهري  –تخلى فرويد  ن  أغير 

االعتداء الجنسي على  ةفكرحينها  كانت تشغله و 9718.19 سبتمبر 21في صديقه فيلهلم فليسلى إوجهه 

ما يسميه فرويد  من جهة أخرى ، يمارسها شخص بالغ جنسي ا على الطفل.اإلغواء من أي حلقةاألطفال: 

على األطفال  -لية؟ على مستوى األعضاء التناس - واقعة"التأثيرات العرضية"، أي االعتداءات الجنسية ال

 .مستوى توقعاته: ال يوجد دليل على الواقع في العقل الباطنفي خيبة أمله كانت  و 20بالغين.من قبل ال

في "ثالث  1905عام  نفسها لى الفكرةا إد  مجد   ، عاد فرويد1897سنة  بداهأ الذيعلى الرغم من التخلي و

من  نابعتعبير  وهو 21متعدد األشكال" امنحرفالطفل " د  صبح يعأ إذت حول النظرية الجنسية" ، مقاال

، للمناطق المثيرة للشهوة الجنسية، ومتعة األعضاء الحركة الشديدة: ةالطفولي ةالجنسي نزوةخصائص ال

 ه النزوةة لهذيسالسمة الرئ مثل بال شك الذي ي ةلذعن الدائم البحث الو الجنسية للنزوة الفوضويوالتشظي 

 .تناسلمقارنة بال

ال بد من  ذلك، للتأكد منو ل أصل اإلغواء إلى البالغين.كيف قام فرويد الحق ا بتحوي تبينم أن نالمهمن 

 بفضل تقارير أوتو رانك. ،جمعية التحليل النفسي في فيينا سجالتإلى  الرجوع

 Dr Margareteنغ رة مارغريت هيلفرديخالله الدكتو تأشار إذ ؛ول دليلأ 1911يناير  11اجتماع مثل ي

Hilferding  ،ها األم ... يرثت"اإلثارة الجنسية التي  لىإحب األم"  "أسسافكارها حول  رضع في سياق

 22.يتعلق بالحاجة إلى رعاية الطفل" فيما

"إن : فرويد نفسه الحظ ، تتخلل اجتماعات مساء األربعاءالمناقشات التي  طار تلكإ فيو، ليةتافي السنة ال

 23".المبكرةي طفولتها فتاة الصغيرة فال انيةجنسمداعبات األب البريئة أيقظت بالفعل 

سنة  رالصاد Sandor Ferenczi لساندور فيرينزي لطليعي ا مرجعالال ننسى السريع  ا السردهذ سياق فيو

 تإغوائيا" غدت كيففرويد المتمرد لتلميذ ال يشرح إذ ،24"خلط اللغة بين البالغين واألطفال" في 1932

اما بعضه"وهكذا ، فإن البالغ والطفل يحب  :حسب نظرهعادة سفاح القربى"  ؛ لدى الطفل تخيالت بعض 

ا  دور األم تجاه الكبار. تأديةمثل  متعةم  مستوى فييمكن أن تأخذ هذه اللعبة شكال  شهواني ا لكنها تظل دائم 

يخلطون بين : فهم النفسية المرضية" رضية"األ ذوين البالغين م المتأتيالمؤلف الخطر  حويوض   ". حنانلا

أفعال جنسية دون التفكير القيام بإلى  جرفونمرحلة النضج الجنسي، وين غبات شخص بلغاألطفال ور بلع

 25."في العواقب

 جديدة تمهيدية محاضراتوالثالثين حول "األنوثة" من " ةلثالثاالمحاضرة في  ى مسؤولية األملإيعود فرويد 

 يوديباال للتعلق ةسابقال رحةمال فيمرة أخرى  اإلغواء ليبتخي لتقي اآلنن نناإ وها": قائال   "لتحليل النفسيفي ا

                                                             
 .334نفس المرجع ص  19
ا لذلك  20 ، PUF، ، الطبعة الكاملة1904-1887يس، ، رسائل إلى فيلهلم فل(1893فبراير »)ب ويد: "المخطوطة الكتابات األولى لفر فينجد آثار 

 ,Esquisse d’une psychologie scientifique, Entwurf einer Psychologie العلمي،النفس  للتحليل المح. انظر أيضا م61ص.  ،2007

Erès  بعض بهتان المعني في الترجمة: ففي الوقوف على اللغة  من أهمية هذه الطبعة الثنائية  تمكننا. 123-122، ص.  2011سكريبتا" ، " .، سلسلة

-comme si par…» ..."ترجمت بالفرنسية" als ob sie damit das Attentat provozieren hätte wollen…»الطبعة األلمانية نقرأ " 

là elle avait voulu provoquer l’attention»  أو خطأ مطبعيا في الترجمة "... كما لو أنها أرادت بذلك جذب االنتباه. ". وإن كان ذلك خطأ
لال( في 659-658 ترجم بشكل صحيح )ص   قدفأن المصطلح األلماني  السابق، ي المدمجة في رسائل إلى ويلهلم فلييس )المرجع نسخة الرسم االو 

 .(693-595   ص
 .172و 127ص.  ،PUF ،2009، 1905-1901، السادسج  الكاملة،األعمال  "،عن النظرية الجنسية تثالثة مقاال" فرويد،سيغموند  21
 NRFالتحليل النفسي في فيينا، سلسلة. "معرفة الالوعي"، ، المحللون النفسيون األولون، سجل جمعية 1911يناير  11بتاريخ  126الجلسة عدد  22

Gallimard ،III ،1910-1911 ،197913-119 .، ص  
، المحللون النفسيون األولون، سجل 1912يناير  24بتاريخ  159األمر نفسه على الطفل الصغير ووالدته،". الجلسة عدد  يبين فرويد كذلك: "ينطبق23

 .43، صNRF Gallimard ،IV ،1912-1918 ،1983نا، سلسلة. "معرفة الالوعي"، جمعية التحليل النفسي في فيي
 .Payot، 2004المكتبة الصغيرة  521ساندور فيرينزي، الخلط اللغوي بين البالغين واألطفال، عدد 24
 .0042، 521المكتبة الصغيرة بايو، عدد t n ° 521ساندور فيرينزي، "الخلط اللغوي بين البالغين واألطفال"،  25
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، ألن األم الواقعمن  اأساس   لهذا التخييل نأعلى  .في هذه الحال هي التي تقوم باإلغواءاألم  لكن، عند البنت

الجسمية  حاجاتهاتعهد عندما تحساسات اللذيذة األولى في األعضاء التناسلية للصغيرة تستثير اإل هي التي

 26 "المعتادة.

، فهو "منحرف بالنسبة إلى الموضوع شاذ اشخص بالغ: إذا كان  هناك ،ناحيةمن فصعوبة: ال نا نستشعرن  إ

بكينونته ء ومنحرف بالنسبة إلى الغرض". لكن ليس هذا هو المعنى الذي يجب أن ي فهم من خالله اإلغوا

مة  .تخيلالبل من جهة ...  الواضحة المعم 

ما يثير  ولكن المحتملة للعدوان.الضحية الذي سيكون هو و ،غواء وسلبية الطفلاإل يترافق ،خرىمن ناحية أ

من كون ي. قد أوديبف تسمية عقدة ملط   غطيها بشكلتسفاح القربى، التي موضوع اهتمامنا هو اختيارات 

  .المتنوعة كتابات المؤلفين فيطفو تما  غالب ا يتال ،طواعيةوحتى ال ،هذهالقابلة فكرة السلبية  دراسةالمهم 

الكامنة بين المتحرشين الجنسيين الخفية تسليط الضوء على العالقات النفسية  من ن ليسستمك   يدةفر دراسة

إلقاء الضوء  من نيمك   يكون بحثا بل –الستحضار مجال يأخذنا بعيد ا عن موضوعنا -و .وحسب وضحاياهم

 : بعض األمثلة هذه 27.على بعض اآلليات النفسية للتحول إلى اإلرهاب الجهادي

ل ، بببذل الجهد تلك الحالةالمرء إلى  صلوال ي... قابلةسلبية حاالت فيها الموضوع هي  قعي التي االتح"ال

 28 ".يمالنع لحالةسلبية شبه بطريقة  ستسالمهو اال التطور،ل ال يعرق  حتى و ذلك، المهم،على العكس من 

، هي أقوى طواعيةالمجنونة لل اياته: "اإلثارةفي إحدى رو Lou Andreas Saloméكتب لو أندرياس سالومي 

ما فينا جميع ا".
29 

 30."طواعية"الحب هو الرغبة في ال   Wilhelm Stekelحسب فيلهلم شتيكل

، أي كمادة لقوى بكل تلذذ كأ ضحية التعبير جازن إ يمنح المرء نفسه ساندور فيرينزي: "يرى من جانبه ، 

 31". ر شدةوأكث اكثر هيمنة أنانية أخرى

ا ما يطلب  : "فرويد المنافس الفرنسي ل د  الذي يع Pierre Janet بيير جانيت االتجاه هم في هذايسو  محبالكثير 

 32سيد ا".

 ، الذي يحدد في نصدانيال الغاتشل عودي طواعيةلا ا في مسالةاألكثر تطلب نفسال ما بعد علمنهج غيران 

 الموقف هذاأيضا  سمىي   " الطفل:و لبالغبين ا التفاوتهذا باآلليات المرتبطة مباشرة  1961عام  نشر

 33".اآلخر المطلقة قوةل اهدفيشعر بالرضا لكونه قد  السلبي، المطاوعبمعنى أن الطفل  " يخزوما"

والرضاعة ام حم  ال، فإن مصادر محتملة لإلغواء كونطفال تأن جميع مجاالت التفاعل بين البالغين واألوبما 

  .ةالالشعوريبتعبئة عدد من التخيالت  : فهي تقومريرياسكشف ما ي   أكثر لمقامفي هذا االطبيعية 

                                                             
 .204، ص. XIX  1931-1936 ،PUF ،2013سيغموند فرويد، "األنوثة"، في "محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي"، األعمال الكاملة، 26
ايعيش وحيث  27 النفسي حول بمثابة هيكل ودعم. جان لوك فانير ، "تأمالت التحليل  كون لهأكثر من كونه صراع ا نفسي ا سي اإلرهابي المستقبلي انهيار 

،  XXXXVIII. جاإلرهاب الجهادي ، من عقاب الذات إلى تدمير الذات" ، في التطرف والراديكالية ، صوت التدمير ، الطب النفسي الفرنسي ، 

 .110-91، ص.  2017، أكتوبر  2/17
 .609ص  ،1907 س،باري  LXIII  والخارج، ج الفلسفية لفرنسا الهلوسات، المجلة، طبيعة برنارد ليروي -يوجين   28
. ذكرمن قبل إتش إف بيترز ، أختي ، زوجتي ، سيرة Ullstein   ،1919، برلين ، أولشتاين Das Hausهو كتاب لو أندرياس سالومي األخير:  29

 .191، ص  NRF Gallimard  ،1967لو أندرياس سالومي ، 
 .91 ، ص1950"، "األفكار .، سلسلةGallimardجنسيا، المرأة الباردة  ستيكل،ويلهلم  30
 .94ص.  ،2012 ،871رقم  ،Payotالمكتبة الصغيرة  الماسوشية،في تأمالت في  "،"تأمالت في متعة السلبية فيرينزي،ساندور  31
 .84ص  ،2019 ،940عدد Rivages poche ، شواطئ للجيب بيير جانيت، كره وحب 32
 .112-99ص  ،1961 النفس،ة علم نشري   الغاتش،دانيال   33
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طقوس ان »العنيف كلود باليير في دراسته للسلوك الجنسي يالحظ   األول  ، أي االستحمام،المجال ا يخصفي

ا ما  ،امالحم    تحليلالب خالل العالج شابة من مرضايبذلك  رحتص  وقد  34".دوافع خفيةخالية من كون تنادر 

 مساء،كل  " أن توضحأف عرضها باستمرار للخطرتي تالب اضطراال ةبالغ  انيةجنسأسباب  لمحاولة فهم

إلى الحمام  -ب تحديد ذلك جو األم،بناء  على طلب  -يأخذها كان والدها  العشاء، بينما كانت والدتها تعد  

وتضيف: "لقد  ب ".كث على عتبة البايمبل  الحمام،بيت  يكن يدخللم  عندما تقوم باالستحمام.تها لمراقب

 .رهيبصمت   تأكيدال هذا يتبعو". تخترقني كانت نظراته

الفرنسي" "الطب النفسي مجلة في نشرت ورقة علمية  فيتحدثت كنت قد  ،والتغذية امحم  الن مليس بعيدا و

 مرحلة فيظلت  فتاةلرعاية وعالج عن  " القهمب ةمصاب ةلمراهق nahrungseinfuhr ،بعنوان "اإلبهام األبوي

 35.البلوغ حتى ب تجاه األ مرضي   ت  يتثب

 يالنفس لتحليلل اولي رتصو" ،Entwurf العلمية ورقته  فرويد نفسه زلة لسان حول التغذية فيل كانوقد 

 Das المعنون  فصلالأن تحدث هذه الزلة في فة دمن الصوليس  - 1895كتبها سنة العلمي" 

Befriedigungserlebnis   ( )حيث كتب  -حدث الرضاNahrungseinfuhr  بدال  منrNahrungszufuh  :36 

من  طعام.ال - يالجإ –ل اخدإبمعنى تقديم  أي،  Einfuhr  ريفكفرويد كان الطعام ،عبارة احضار نع عوضاف

ا ةنموذجيتكون القهم رعاية مرضى ، فإن وجهة النظر هذه  .تمام 

من حيث العواقب  نفسه التأثيرله لكن  اوضوح   لقأفهو  اإلغواء،هذا إلى بالنسبة مستوى آخر  في كونن

 .عنف أو إساءةإلى لتعرض األطفال  النفسية

من خالل ر عنها إن "الدوافع العدائية التي يتم التعبيالى  هذه 1911فرويد في جلسة عام  عليه يخلصو

ا تكون م ألطفالا االعتداء على ن هذه الدوافع ناتجة أا ن  مبي   37ألم"ل ةالطفولي انيةجنسالصحوة برتبطة أيض 

 .الطفولة في طورمكبوتة كانت  ةجنساني صحوةمحاوالت األم لمواجهة  عن

 ، أو حتى انفجار غريزيالقيد فك  مظهر من مظاهر  بروزلى ، إ، في أخطر الحاالتهذه االعتداءات يؤد  ت

ماعي أو على ، سواء على المستوى االجتأشكال الحياة من أي  أو تدمير مجموعة  يأرباك إلى إ يهدف"

 38تميز "الدافع الجنسي للموت" قدعناصر وهي  :"مستوى الكائن الفردي

بى "عدم تجريم" سفاح القرـبأوصى مجلس األخالقيات األلماني  ،2015ر أنه في عام ، أود أن أذك  في الختام

بدعوى الحث فارق السن ضبط في النهاية استحالة  بيني، وهو رأي يمكن أن بين اإلخوة واألخوات البالغين

ا  األجيال.السن بين  ى فارقعل تشريععلى ال  21القانون الفرنسي الصادر في النظر في من الممكن أيض 

 ناياتاية القاصرين من الجحملى إ الهادفو 2021أبريل  22بتاريخ  ميالرسرائد ن شر في ال 2021أبريل 

أي عالقة جنسية بين  نع رضالعدم ال اا عمري  حد  هذا القانون  ضعي، والجنسية ومن سفاح القربى جنحوال

في حاالت سنة  18و 39سنوات 5سن يفوق  فارق بينهماويكون سنة  15لغ ابال قاصرالوراشد الشخص ال
                                                             

 .114، ص.  2008الخيط األحمر" ، " .،  سلسلة PUF بالير ، التحليل النفسي للسلوك الجنسي العنيف ،  كلود 34
 "،في مجلة "الطب النفسي الفرنسي الطفولي،التوحد والذهان  "،بالقهم لمراهقة مصابة  nahrungseinfuhr  األبوي، "اإلبهام  ،هفانيجان لوك  35
، و الى  Rivista Impronteاإليطالية من قبل دوناتيلو جيانينو في  اللغةهذا النص إلى  ترجم .82-74، ص.  2015سبتمبر  ،XXXXV، 4/14ج

 جامعة طهران(.-اللغة الفارسية )الموقع اإللكتروني لنيما غورباني ، عميد كلية العلوم اإلنسانية 
. انظر أيض ا 56/57ص.  ،2011 "،سكريبتا .سلسلة  Entwurf einer Psychologie Erès للتحليل النفسي "،  تصور اولي" فرويد،سيغموند  36

 ةزل   حيصحوقع ت األلمانيةفي الطبعات (. )حاشية 626 .، صPUF ،2007 ،طبعة كاملة، 1904-1887، رسائل إلى فيلهلم فليس، سيغموند فرويد

 في معناها.ثبت فرويد هذه دون الت
 NRF "،سلسلة "معرفة الالوعي فيينا،لنفسيون األولون، محضر جمعية التحليل النفسي في ، المحللون ا1911يناير  11بتاريخ  126الجلسة عدد 37

Gallimard ،III ،1910-1911 ،1979 125، ص.  
  .66ص.  ،Champs Flammarion ،1997أولوية اآلخر في التحليل النفسي،  البالنش،جان 38
 المراهقين.ين جرم العالقات بتُ اسم "روميو وجولييت" حتى ال بند يُعرف ب 39
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ماية حعلى  -مكنه االعتراض من حيث المبدأ؟ من ي -المشروع  حرصغض النظر عن البو سفاح القربى.

من قبيل القانوني السن  ضبطناحية التحليلية وكذلك الاعتباطية من  وهي "،رضااألضعف، تظل فكرة "ال

في هذا االختالف  اتحديد  لوالدة، منذ ا تنشأ"الجريمة الجنسية"  نش، أنالبالكما يذكرنا جان إذ إن ه و ،المجازفة

نسي اللغز الجفهم  ىعل قادرغير الطفل، وهو لبالغ تجاه من ا شعوريالالللبيدي االتعلق في هذا ، ساسياأل

غواء بنوع من التواصل الخاص بهذه العالقة غير المتكافئة هذا اإليتميز  .هواستيعاب الرسائلالكامن في تلك 

 ،Hilflosigkeit الطفل في حالةوهو والهدف،  -المساعدةيد  قدمونالذين يالبالغين  -التي تسود بين المصدر 

 ".عجز أي "

 أشكركم على اهتمامكم. والسادة،، السيدات السيد الرئيس

 .2021يونيو  نيس،

 هفاني .ل .ج
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