مقال من كتـاب "دروس للحياة :الرتبية لمناهضة العنرص يّة من خالل عدسة واسعة" ()2022
الذي ستصدره جمعية حقوق المواطن يف إرسائيل

حصانة لمناهضة العنرص يّة
د .مارسيلو مناحيم فاكسلر

حصانة لمناهضة العنرص يّة
د .مارسيلو مناحيم فاكسلر
توطئة

العنرص يّة ليست ظاهرة محلّيّة بل هي ظاهرة كونيّة .ويف أيّامنا هذه تط ّل برأسها يف مختلف أرجاء العالم بشكل مُثري
المؤسسايت ّ المناوئ أللقلّيّات وأللشخاص الّذين يُنظر إليهم عىل أنّهم
للقلق .بعض من أسباب ذلك كام ٌن يف المبىن
ّ
آخرون ومختلفون .كما تظهر العنرص يّة وتتفاقم إبّان األزمات اليت قد تعصف بالمجتمع .هذا ما حصل عند انتشار
وباء الكورونا الذي غدا منب ًعا ومُجم ًِل لكثري من اآلثام واألفعال المنفلتة يف مجتمعنا؛ فقد أعاد الوباء تعريف ما هو
األه ّم وما هو األق ّل أه ّميّة يف حياتنا اليوميّة ،ويف أعقابه ت ّمت إدانة مجموعات مختلفة بالمسؤوليّة عن نشوء الوباء
ّ
تستحق أن نكرهها .يف موازاة ذلك ،شهدت فرتة الكورونا الكثري من الرحمة والتضامن واألعمال
وانتشاره؛ ولهذا فهي
المثرية اللنفعال ،إضافة إىل كونها قد تسبّبت يف زعزعة المفهوم ضمنا من الناحية االجتماعيّة .مثال ،يف أعقاب قتل
رشطي أبيض للمواطن األفرو  -أمرييك ،جورج فلويد ،يف الواليات المتّحدة األمريكيّة ،اندلعت موجة احتجاجات شعبيّة
ّ
طعنت بالعنرص يّة البنيويّة السائدة يف الواليات المتّحدة وأحدثت أصدا ًء يف مواقع أخرى يف العالم.
الوعي اإلنساين ّ للظواهر ليس جامدًا بل يشهد طوال الوقت  -يف أوقات الهدوء النسيبًّ ،
أيضا  -التغيري بل الزعزعة؛
وأي تغيري بني األشخاص القريبني من ّا ،وتأثري وسائل
وأي حدث مؤسِّ س من وجهة نظرناّ ،
فأي تغيري يف سياق بيئتناّ ،
ّ
ّ
االتصال ،والف ّن ،واألدب وما إىل ذلك ،يؤدّي ،يف مجمله ،إىل تغيري يف وعينا ويف مفهومنا للعالم ولك ّل ما يحيط بنا،
ومنها نظرتنا إىل مسائل مختلفة .قد يحصل التغيري يف اتّجاهات مختلفة لوعينا  -مثل وضوح المفهوم أو الرتاجع
عنه .يف المقابل ،لدينا قِيم ومفاهيم ترشدنا ك ّل الوقت ،وعلينا أن نجري مفاوضات بني وعينا من جهة وبني هذه القِيم
داخيل لدينا.
والمفاهيم من جهة أخرى ،األمر الذي قد يتسبّب يف نشوء رصاع
ّ
يف حاالت الطوارئ اليت تضطرّنا إىل مواجهة الكوارث ،أو القيود القاسية ،أو العُزلة ،والشعور بالعجز يف أحيان كثرية،
قد يضطرّ بعض الناس إىل الرتاجع عن جزء من مواقفهم والقِيم اليت أرشدتهم يف المايض .يميل بعض الناس ،إزاء
الضغط اخلاريج ّ والرصاع اإلدرايك ّ الذي يسبّبه ،أحيانًا ،إىل الرتكزي عىل بقائهم مع أقربائهم والترصّف عىل النحو المعروف
بـ " -الفاءات الثالث ال( F freeze, fight or flighti“ -تس ّمر ،قاتِل /واجه أو اهرب  -المرتجم) .يعزّز الوضع المأزوم
والصدمة والضائقة لدى أشخاص آخرين الرغبة يف البحث ،بشكل ّ
خلق ،عن بدائل للوضع اإلشكايلّ ،من خالل إدراكهم
أ ّن احللول ،إذا تو ّفرت ،تتخطّ ى الفرد ،وتتطلّب مواجهة جماعيّة .احلديث عن مثال للحصانة اليت تتعارض مع ر ّد فعل
احلفاظ عىل البقاء فقط ،والذي يقوم يف أساسه عىل االهتمام بالفرد وحده أو أقرب أقربائه .ولع ّل حركة االحتجاج يف
الواليات المتّحدة باسم  Black Lives Matterهي مثال واضح ومه ّم جدًّا لق ّوة المجموع الذي يبين حصانته خالل
النضال.
أدّعي يف هذا المقال أ ّن اجلانب الذي يبحث عن البقاء واجلانب الذي يبين حصانة مجتمعيّة /جماعيّة متالزمان طيلة
الوقت ،وذلك فيما يتعلّق بظاهرة العنرص يّةً ،
أيضا :فإىل جانب سلوكيّات احلفاظ عىل البقاء يف مواجهة اآلخر والمختلف،
هناك ث ّمة تعامل من التعاطف والرحمة يف المجتمع اإلنساين ّ نابع عن حصانة جماعيّة /مجتمعيّة .هذان البُعدان
معروفان يف السريورات الرتبويّةً ،
الصف
أيضا .مناهضة العنرص يّة عىل جميع مستوياتها وانعكاساتها يف المدرسةّ ،
الرتبوي  -هي انعكاس للرصاع :هناك من ينادي برضورة التجاهل يف مواجهة مظاهر
ومؤسسات التعليم العايل والنهج
ّ
ّ
عنرص يّة ،وهناك من يناضل من أجل حقوق اإلنسان عىل نحو غري مرشوط .يمكن ألولئك المناضلني أن ينجحوا رشط
أن يتعلّموا كيف يكونون ذوي حصانة يف أوضاع الرصاع.
من بني األسئلة احلاسمة اليت تُشغل بال الكثري من المعلّمات والمعلّمني الذين ينشطون يف الرتبية لمناهضة العنرص يّة
تنربي األسئلة التالية" :إىل ّأي مدى أنا أؤثّر ح ًّقا عىل ّ
طليب وطالبايت عندما أبحث معهم يف العنرص يّة تجاه آخرين داخل
المجموعة وخارجها"؟ إىل ّأي مدى يمكن للمفاهيم واألحاسيس اليت نجحتُ يف تغيريها أن تصمد أمام أزمة ما؟".
ً
ّ
الصف يف ك ّل ما يتعلّق بالعنرص يّة
سؤال لهذه األسئلة المه ّمة :إىل ّأي مدى تُعترب السريورة اليت اجتازها
وسأضيف
ريا فرديًّا يف وعي ك ّل طالب وطالبة.
سريورة لتطوير حصانة جماعيّة ،وليس فقط تغي ً
ّ
يعبون بطرق
سأبحث ،فيما ييل ،احلصانة اجلماعيّة ،وأرشح كيف تؤثر يف تعزيز صمود أشخاص  -يف أطار مجموعة ّ -
مختلفة عن معارضتهم للعنرص يّة ،عن مفهومهم للتضامن ورغبتهم يف عدم التنازل عن مفاهيمهم وأحاسيسهم يف
هذه المسألة.
i
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مفصل ،أشكال ترصّف األفراد مقابل خطر يهددهم .وقد يكون ر ّد الفعل يف حاالت كهذه مع ّقدًا أكرث وقد يتألّف من عدّة أفعال.
مذهب «تس ّمر ،قاتل أو اهرب» يصف ،بشكل ّ

 جمعية حقوق المواطن  دروس للحياة

ما هي احلصانة؟

جــاءت الغالبيّــة العظمــى م ّمــا كُتــب عــن احلصانــة عــى لســان أطبّــاء نفســانيّني واختصاصيّــن نفسـيّني ،ســواء يف ســياق
عمليّــات العــاج أو ســرورات تأهيــل أفــراد ومجموعــات تعرّضــوا ألزمــات وصدمــات .هنــاكً ،
أيضــا ،مقــاالت عــن احلصانــة
عــى مســتوى الدولــة أو المجموعــة القوميّــة ،حيــال مواجهــة أزمــات صعبــة مثــل احلــروب ،أو الكــوارث الطبيعيــة أو
ـاوي ،تلويــث البيئــة ،ومــا إىل ذلــك).
الكــوارث الناجمــة عــن ســلوك البــر (مثــل مفاعــات تشــارنوبيل ،الت ـرّب الكيمـ ّ
كُتِــب القليــل عــن الموضــوع بــك ّل مــا يتعلّــق بســرورات تربويّــة وتطبيقــات عمليّــة تربويّــة باســتطاعتها بنــاء حصانــة
يف الصـ ّـف.
تعريفــات احلصانــة الــواردة أدنــاه هــي محاولــة مــن كاتــب هــذه الســطور لرتجمــة المصطلــح والمســاهمة يف فهمــه يف
ـوي ،واقــراح طــرق تعليميّــة عا ّمــة بشــأنه .وهــذا مــن أجــل بنــاء حصانــة يف أوســاط الطالبــات والطـ ّـاب يف
الســياق الرتبـ ّ
جميــع األجيــال بغيــة احلفــاظ عــى تغيــرات يف الوعــي حصلــت لديهــم يف أعقــاب ّ
ـوي .يف هــذه احلالــة ،فــإ ّن
تدخلنــا الرتبـ ّ
احلديــث هــو عــن تغيــرات يف الوعــي تتعلّــق بمناهضــة العنرص يّــة واخليــارات المُمكنــة يف الوضــع القائــم ،مثــل التضامــن
وقبــول جميــع "اآلخريــن" الذيــن يعيشــون بيننــا أو حولنــا.

احلصانة كمنهج ّية يف مواجهة األزمات

احلصانــة هــي القــدرة عــى مواجهــة أزمــة مــا عندمــا تحصــل يف المـرّة التاليــة .بهــذا المعــى ،فالغــرض مــن بنــاء احلصانــة
ليــس "تغيــر العالــم" وبنــاء عالــم أفضــل  -مثـ ًـا ،بــدون عنرص يّــة  -أل ّن (البنــاء) ينطلــق مــن االفــراض بــأ ّن ث ّمــة حاجــة
لوقــت طويــل ليحصــل ذلــك .وعليــه ،يجــب أن نعــرف كيــف نواجــه األزمــة التاليــة حــن تحصــل ،مــن خــال يقيننــا أ ّن
العالــم مشــبع بالعنرص يّــة ،ألســفنا الشــديد .هــذا التعريــف ال يلغــي ّأي رؤيــة أو يوتوبيــا ،بــل يـ ّ
ـؤش إىل طريــق يجــب
الســر فيهــا ،وهــي طريــق ال تنتهــي أبـدًا.ii

احلصانة كأخ توأم للتعاطف
هذا الموقف أو السلوك القائم عىل االستعالء ،وتعظيم ال ّذات أو المجموعة أو عدم االكرتاث -
ليس حصانة ،عىل الرغم من اعتباره كذلك مرّات كثرية .احلصانة تسري جنبًا إىل جنب مع التعاطف،
وكالهما توأمان متماثالن :اإلنسان الذي يك ّن التعاطف آللخر يتمتّع باحلصانة .احلصانة هي القدرة
عىل االهتمام باآلخر والتعاطف معه ،وهي إدراكنا أنّنا حني نم ّد يدنا آللخر ،فإنّنا نعزّز أنفسنا .بهذا
التص ّور ،فإ ّن فهم احلصانة غرو ًرا شخصيًّا أو جماعيًّا يكون ناج ًما عن تص ّور نرجيس ،عديم الشفقة،
القلق ،التعاطف واالهتمام تجاه اآلخرين.iii

احلصانــة تســر جنبًــا إىل جنــب مــع
التعاطــف وكالهمــا توأمــان متماثــان.
اإلنســان الــذي يكــ ّن التعاطــف آللخــر
يتم ّتــع باحلصانــة.

احلصانة كأ َمل

رضوري لقــدرة البــر
إحــدى الظواهــر المرافقــة لكــون اإلنســان ذا حصانــة هــي اإليمــان بأمــل تغـ ّـر الواقــع .هــذا األمــل
ّ
عــى العمــل مــن أجــل التغيــر؛ إذ يتسـبّب اليــأس وانعــدام الثقــة بالقــدرات الذاتيّــة أو اجلماعيّــة يف
أن يتن ــازل الب ــر ع ــن المفاهي ــم واألحاس ــيس الق ــادرة ع ــى تغي ــر الواق ــع .لذل ــك ،ف ــإ ّن ج ــز ًءا م ــن
سياس ــة ك ّل منظوم ــة اجتماعيّــة  -سياس ـيّة تبغ ــي احلف ــاظ ع ــى الوض ــع القائ ــم ه ــو من ــع األم ــل إحــدى الظواهــر المرافقــة لكــون
ع ــن الب ــر ،س ــواء م ــن خ ــال القم ــع المب ــارش أو م ــن خ ــال اإلقن ــاع بأنّه ــا ُ
"س ـن ّة احلي ــاة" ،ولي ــس اإلنســان ذا حصانــة هــي اإليمــان بأمــل
رضوري لقدرة
هن ــاك م ــن احتم ــال خلل ــق آم ــال للتغي ــر .ه ــذه احلتميّــة له ــذا التص ـ ّور ت ــؤدّي إىل الش ــلل ،وتخل ــق ،تغـ ّـر الواقع .هــذا األمــل
ّ
يف نفســيّة اإلنس ــان ،الش ــعور بالذن ــب وع ــدم الق ــدرة ع ــى العم ــل م ــن أج ــل التغي ــر س ــواء ع ــى
ـتحق م ــا س ــيحصل" و البــر عــى العمــل مــن أجــل التغيــر.
المس ــتوى الش ــخيص ّ أو المس ــتوى اجلماع ـ ّـي ،م ــن خ ــال الش ــعور ب ـ ّ
ـأن "أس ـ ّ
َ
ّ
التدخ ــل
ـري ع ــن مودي ــل (نم ــوذج)
"نح ــن مذنب ــون بم ــا آل إلي ــه الوض ــع" .سأس ــهب يف اجل ــزء النظ ـ ّ
ً
مناهض ــا الي ــأس والش ــعور بالذن ــب ،ويب ــي األم ــل.
ـوي ال ــذي يص ــارع
الرتب ـ ّ

جامعي سأله «وما حاجتنا إىل األوتوبيا؟» .أجاب صديقه« :أرى األوتوبيا
 iiإدواردو جليانو ،كاتب من أوروغواي ،اقتبس صديقه يف ردّه عىل سؤال طالب
ّ
بعيدا يف مكان ما يف األفق ،أميش إليها عرشين خطوة وهي تبتعد عرشين خطوة .أسري نحوها عرش خطوات أخرى فتميش عرش خطوات .إذن ما حاجتنا
إىل األوتوبيا؟ يك نسري» https://www.youtube.com/watch?v=JrAhHJC8dy8 .
احلب ّ
الذايت وتجاهل اآلخرين (وإن كان هناك َمن يقول إ ّن األمرين متّصالن).
 iiiالقصد ليس احلصانة الشخصيّة النفسيّة ،بل السلوك
االجتماعي القائم عىل ّ
ّ
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وكالء ووكيالت حصانة
هناك أشكال كثرية من احلصانة ت ّمت تجربتها بنجاح عىل مدى سنوات .يف جميعها كان مه ًّما وجود "آخر مه ّم" أو "وكيل
حصانة" ،وهو شخص يأخذ عىل عاتقه مسؤوليّة تطوير حصانة إنسان أو مجموعة .عند احلديث عن معلّم أو مرشد
أو مرشدة ،يقود وكيل احلصانة السريورة من خالل إدراكه للدور الذي يؤدّيه .يف حاالت أخرى ت ّم ذلك بشكل حديسّ،
عىل يد أفراد العائلة أو األقرباء .أثّر وكالء ووكيالت احلصانة عىل حياتنا بعد أن ذ ّوتنا رسائلهم ،وال نذكر دائ ًما ما هو
مصدر المفهوم واإلحساس الذي غرسته فينا هذه الرسائل .مثال ،يمكن لتص ّور ذايت ّ عا ٍل أن ينجم
عن أقوال سمعناها يف طفولتنا بشكل مُبارش أو غري مُبارش من معلّمني ومعلّمات أو أفراد من
ّ
جعة والفرحة اليت
عنــد احلديــث عــن معلــم أو مرشــد العائلة .لن نذكر بالرضورة قِس ًما من هذه الشخصيّات ،لكن ّنا ذ ّوتنا أقوالهم المش ّ
أو مرشــدة ،يقــود وكيــل احلصانــة قيلت لنا ،والشكل الذي أثّرت فيه هذه األقوال عىل حياتنا .وكيالت ووكالء احلصانة هم شخصيّات
ّ
قصتنا كمجموعةً ،
الصف ،حركة الشبيبة،
أيضا -
قصتنا الشخصيّة ،ويف مرّات كثرية يف ّ
الســرورة مــن خــال إدراكــه للــدور مركز يّة يف ّ
ُدركي لدورهما وألشكال تأثريهما عىل األشخاص،
العائلة .وبقدر ما يكون وكيل أو وكيلة احلصانة م ْ
الــذي يؤدّيــه.
واجلماعي بنجاح باهر.
الشخيص
فسيكون باستطاعتهما قيادة سريورة من الرخاء
ّ
ّ

احلصانة كثقة بالبرش
يتحتّم عىل وكيل احلصانة أن يخرج من نقطة انطالق قوامها أ ّن لديه ثقة تا ّمة وغري مرشوطة بقدرات الشخص أو
المجموعة اليت يريد تعزيز إيمانها بكونها ذات حصانة :اإليمان بقدرتهم عىل مواجهة األزمات القادمة ،من خالل مواصلة
االيمان بأنفسهم عىل الرغم من الرضبات واجلروح .إنّه من غري الممكن حصول تغيري من دون إعطاء
إنّــه مــن غــر الممكــن حصــول تغيــر الثقة ،من دون فهم صعوبات إحداث تغيري يف الوعي ،وبال تعاطف تجاه األشخاص الذين أعمل
مس ذلك بقدرة ذلك الشخص الذي سيشعر،
زتت ثقة وكيل احلصانة بالشخصّ ،
مــن دون إعطــاء ثقــة ،ومــن دون فهم معهم .وإذا ما اه ّ
سواء عن وعي أو غري وعي بالتح ّفظ واالرتياب .كوكالء حصانة ،نثق بالبرش ونساعدهم يف بناء
صعوبــات إحــداث تغيــر يف الوعــي حصانتهم ،لكن ّهم هم الذين سيضطرّون إىل مواجهة األزمات القادمة بأنفسهم .تكمن أه ّميّة وكيل
وبــا تعاطف تجــاه األشــخاص الذين احلصانة يف هذه العمليّة بوجوده يف ذاكرة أولئك األشخاص ،وبالثقة اليت عزّزها لديهم بقدرتهم
عىل المواجهة.
أعمــل معهــم.

احلصانة كعمل ّية جماع ّية

تتمي احلصانة الشخصيّة أو اجلماعيّة أللشخاص بالم ّد واجلزر .يف األوضاع المأزومة ،نعاين ونقلق وندخل يف وضعيّات
ّ
ّ
ونصل حلدوث األفضل .ال يترصّف جميعنا بالشكل ذاته :هناك من ينهار أمام ق ّوة األزمة ،وهناك َمن
احلفاظ عىل البقاء،
يحاول بك ّل قواه أن يخرج نحو طريق جديدة .تستطيع المجموعة أن تواجه األزمة بشكل أسهل وأن تتجاوزها؛ ألنّها
قادرة عىل تطوير حصانة جماعيّة ،وهي تُتيح ألعضائها ،من خالل التضامن والدعم المتبادل بني حلقاتها الضعيفة
والقوية داخلها ،أن يواجهوا األزمة م ًعاً .
بدل من "كن قويًا ،وا ِجه" اليت سمعناها يف طفولتنا ،يتحتّم علينا أن نعلّم أوالدنا
ّ
وطلبنا أنّه "سنكون أقوياء م ًعا" .وهذا يتيح اكتساب وتكوين حصانة أكرب يف المواجهة.
عادة ،تقوم الهيمنة السياسيّة واالجتماعيّة ،والرتبويّةً ،
تسدْ " من أجل السيطرة :يف أوضاع
أيضا ،عىل طريقة "فرّق ُ
عنرصي ،يبغي ممثّلو مفهوم الهيمنة الفصل بني المجموعات واألشخاص
القمع أو الرغبة بتذويت مفهوم مُحبِط و /أو
ّ
ّ
يك ال يدّخروا نفو ًذاّ ،
ولئل يستطيعوا دعم الواحد اآلخر .تستطيع المعلمة كوكيلة حصانة أن تبين حصانة جماعيّة
ّ
الطلب والطالبات من مواجهة األزمات القادمة كمجموعة وليس كأفراد ،وذلك بأن
ال فرديّة فقط؛ عندها سيتمكّن
مس من أحدهم بزميله.
يحافظ الواحد عىل األخرى ،أن يدعم هذا ذاك وأن يكونوا يقظني بخصوص إمكانية حصول ّ
كوكالء ووكيالت تربية ،فإنّنا ملزمون بدعم عمليّة تطوير التضامن داخل المجموعة بشأن ك ّل قضيّة نريد مناقشتها.
لنغي مواقف معيّنة ،فإنّنا ملزمون
عندما نستخدم علم الرتبية القائم عىل اإلصغاء الفعّال واحلوار البني  -شخيص ّ ّ
اجلماعي .وليك يصمد تغيري المواقف والمشاعر
باإلصغاء للتغيري الذي يعزّز احلوار المناوئ للعنرص يّة يف السجال
ّ
العنرص يّة ّ
ّ
الصف ،ألمد طويل ،فعىل المجموعة أن تبين حصانة جماعيّة تساعدها يف
لطلب وطالبات تجاه آخرين يف
خاصة يف أوقات األزمات.
احلفاظ عىل األصوات المناهضة للعنرص يّةّ ،
خاصة يف زمن األزمات العنيفة ،تميل المجموعات
القومي كما يف السياق
يف حاالت الرصاع
اإلرسائييل  -الفلسطيينّّ ،
ّ
ّ
ّ
جماعي يُفيض بأعضاء المجموعة إىل الشعور [أ ّن عليهم
دفاع
نظام
ه
ن
إ
نفسها.
عىل
االنغالق
إىل
ة
األحاديّة القوميّ
ّ
الداخيل -
احلفاظ عىل مجموعتهم قبل أن يُراعوا الطرف الثاين] .هكذا يت ّم توجيه حصانة المجموعة من التضامن
ّ
رص الصفوف للدفاع ،واقعيًّا أو وهميًا  -من خالل فهم الواقع عىل أنّه ثنايئ ّ مؤلّف من "أخيار وأرشار" ،ومن
لغرض ّ
خالل تجاهل التعقيد يف وضع الرصاع :من معاناة الطرف اآلخر ،من العنف الذي يستعمله الطرف الذي ننتمي إليه ،من
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عدم التجانس يف ك ّل جهة ،وما إىل ذلك .عمليًّا تنتقص هذه المنظومة من حصانة المجموعة ألنّها تمنع من أعضاء
ً
ورجال ،مناقشة التعقيد والتناقضات الداخليّة اليت تنطوي بالرضورة عىل رؤية ثنائيّة ،ومواجهة
المجموعة ،نساء
الصعوبات والتوتّرات اليت ترافق األزمة ،داخل المجموعة وتجاه اخلارج .هذه ليست حصانة إنّما ارتداء قناع يُتيح
للمجموعة الهرب من مواجهة حقيقيّة مع األزمة .مثال متطرّف النعدام احلصانة اجلماعيّة يف
جهات عنرص يّة للعمل
هذا السياق هو ّ
"رص الصفوف" من وراء قائد ذي سطوة ،واخلضوع لتو ّ
ّ
تســتطيع المعلمــه كوكيلــة حصانــة
بوسائل عنيفة من خالل تنازل أفراد المجموعة عن استقالليّتهم.
تُقاس حصانة المجموعة بقدرتها عىل مواجهة أزمات حادّة ،من خالل مواجهة التناقضات
الداخليّة ،واألصوات المختلفة ،والمواقف المتطرّفة .عادة ما تكون األزمة اليت قد تحصل أثناء
بناء احلصانة اجلماعيّة حدثًا ها ًّما يف حياة المجموعة ،يستدعي تعاطيًا مع ّمقا .يف هذه احلاالت
يُطلب من جميع أفراد المجموعة  -أولئك الذين يعتمدون التوجهات العنرصية واولئك الذين
يترضرون منها  -أن يكونو مشاركني يف مواجهة اخليبات ،غياب الثقة والعجز حيال الرضبات
اليت يوجهها الواقع وأحداثهّ .
وتعب عن تضامن
حت وإن كانت المجموعة متماسكة يف داخلها
ّ
بني جميع أفرادها ،فهذا ال يُعفيها من مواجهة واقع العنرص يّة الذي يقوم خارجها.

أن تبــي حصانــة جماع ّيــة ال فرديّــة
فقــط؛ عندهــا ســيتمكن الطــا ّب
والطالبــات مــن مواجهــة األزمــات
القادمــة كمجموعــة وليــس كأفــراد.

احلصانة ورسم حدود واضحة

تُبىن احلصانة اجلماعيّة عىل أساس حدود واضحة من السجال والسلوك يضعها وكيل أو وكيلة احلصانة ّ
لطلبه
وطالباته :حول ماذا يمكن أن نناقش أو نتحاور؟ وحول ماذا يمكن أن نختلف؟ وما الذي ال يمكن قوله أو فعله؟ الهدف
من هذه احلدود هو تعزيز التضامن داخل المجموعة ،عىل الرغم من أنّنا ولدنا بيولوجيًّا متضامنني ،ivفقد ذ ّوتنا
متمي ين عىل حساب آخرين .مثال واضح لذلك هو التنافسيّة يف اجلهاز
الرسائل االجتماعيّة اليت علّمونا إيّاها أن نكون
ّ
ّ
الطلب والطّ البات موجودون يف تنافس عىل اهتمام المعلّم ،عىل العالمات ،عىل العقاب .يُنظر إىل طريقة
الرتبوي:
ّ
ّ
ّ
جع عىل التنافس كمفهومة ضمنًا يف جهاز الرتبية ،ومتجذرة عمي ًقا جدًّا ،وحني يريد المعلم الترصّف
التعليم اليت تش ّ
ّ
الطلب والطالبات ذلك ،ويستصعبون مواجهة التغيري يف السلوك المُتعارف عليه" :لماذا
عىل نحو مغاير ،يرفض
تتعامل المعلّمة مع اجلميع نفس التعامل؟"" ،أين مكانة امتيازايت كطالب متف ّوق؟"" ،لماذا ال تفرّق
بني األشكناز والرشقيّني ،بني األوالد والبنات ،بني اليهود والعرب؟"" ،لماذا ال تريد أن نيش بأوالد
آخرين؟"" ،لماذا تلزمنا كمجموعة أن نتح ّمل مسؤوليّة عن ترصّف اجلميع؟" .تستوجب احلصانة تُبىن احلصانة اجلماع ّية عىل أساس
جب عىل وكيل أو وكيلة احلصانة أن يرسموا حدو ًدا
مسؤوليّة جماعيّة ال شخصيّة فقط؛ لذلك يتو ّ
حدود واضحة من السجال والسلوك,
واضحة من السجال والسلوك.

اليت تهدف لتعزيز التضامن داخل
المجموعة.

العنرصي :فمن
ترتبط مسألة وضع احلدود بشكل وثيق بمسألة السجال حول العنرص يّة والسلوك
ّ
الصعب جدًّا تعلّم اإلصغاء ل" -خصم" أو لشخص يمثّل "اآلخر" ،سواء ألنّه يهدّد امتيازايت ،أو ألنّه
يعب عن رسديّة أخرى ،مُه ِّددة .يقع عىل عاتق َمن يعرض الرسديّة البديلة واجب احلفاظ عىل قواعد
ّ
اإلصغاء ّ
حت إن كان األمر صعبًا عليه وهو مُستض َعف ،يك ال يح ّول النقاش إىل سجال من اللكمات .ال يخفي السجال
التضامين ّ التناقضات الداخليّة يف المجموعة ،أو الرتاجعات ،أو الرغبة لتكون "وكيل" الطرف اآلخر؛ فهو يحاول تعزيز
احلصانة اجلماعيّة.

احلصانة وانتقاد الواقع

النقدي الذي يتطرّق إىل انتقاد الواقع .يمكن لك ّل سؤال ومالحظة يطعنان يف الفرضيّات
تُبىن احلصانة عىل أساس التعلّم
ّ
األساسيّة وينتقدان الواقع أن يساهما يف السجال التضامينّّ ،
حت إن أدّيا إىل عرقلة الق ّوة المفهومة ضمنًا والمتعارف
عليها .يُتيح لنا انتقاد الواقع أن نواجه بشكل أفضل حاالت األزمة؛ ألنّنا نواجه م ًعا ،من خالله ،قضايا صعبة ،ونطعن
الشعوري ،ونتعلّم كيف نشعر ونفكّر "خارج الصندوق" .كذلك ،يمكّن الطعن يف المسلّمات المفهومة
يف موقف االرتياح
ّ
ّ
إبداعي ،والشعور بحر يّة التفكري اليت يو ّفرها لنا
بشكل
والتفكري
أكرث،
ق
م
التع
من
الصف
وعضوات
ضمنًا ألعضاء
ّ
ّ
ّ
ّ
النقدي بشعار آخر من شعارات المفهوم ضمنًا اجتماعيًّا ،وهو" :كلما
السجال التضامينّ .بهذا الشكل ،يطعن التعلم
ّ
كنت أعرف أق ّل عن أمور ال أتع ّمق فيها ،وأجمع معلومات عىل أساس أمور تافهة وغري مثبتة ،شعرت بأمان أكرب :ال
أشعر بالتحدّي ،كذلك ال يبعث يف ّ التحدّي" .ليس هناك ما هو أه ّم من االعرتاف بعدم معرفيت" :أعرف أنّين ال أعرف،
ل الكبار حوله .يولد اإلنسان داخل
 ivمن ناحية بيولوجيّة يكون المولود
ّ
ل المواليد وك ّ
البرشي متعلّقا بأهله لمدّة طويلة .ويفهم بحواسه كلّها أنّها حاجة ك ّ
اجلوهري بني كون الفرد جز ًءا ال يتجزّأ من مجموعة أو مجموعات وبني
ل مرتبطً ا بها طيلة حياته ألجل نم ّوه .ومن هنا التناقض
ّ
مجموعة برش يّة ،ويظ ّ
المس بها وعىل القدرة البرش يّة إلنتاج حصانة مُستدامة داخل مجموعة/
الفردانيّة والتنافس داخل مجتمعنا .لهذا األمر أثره الكبري عىل احلصانة وعىل
ّ
مجتمع.

حصانة لمناهضة العنرص يّة 
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وعيل أن أتعلّم وأبحث أكرث" – ليس بدافع التواضع أو يف أعقاب قهر من جانب آخرين ،بل من خالل فهم المفهوم ضمنًا
ّ
الرتبوي.
االجتماعي/
ّ
ّ

احلصانة والتغيريات يف السياق
نقطة االنطالق يف سريورات بناء حصانة عىل يد وكيل أو وكيلة حصانة هي يف أ ّن لمستوى احلصانة مدًّا وجز ًرا ،طب ًقا
للتغيريات يف الواقع والسياق .ال يوجد ّأي شخص أو مجموعة يحافظ عىل مستوى احلصانة ذاته ك ّل الوقت .يستطيع
أصحاب احلصانة العالية استخدام ذاكرتهم وتعلّمهم السابق يك يصمدوا أمام رضبات الواقع ،لك ّن األعضاء األضعف يف
المجموعة قد ينكرسون ويرتاجعون .لهذا السبب ،يقع عىل عاتق وكيل ووكيلة احلصانة تعليم المجموعة كيف تحافظ
عىل ك ّل األشخاص داخلها ،وتدعمهم عندما يأخذون يف االنسحاب والتساقط.
ِّ
والممي ،إحناء
العنرصي
ويف موضوع العنرص يّة ،قد ينعكس االنسحاب بأشكال مختلفة :التجاهل خالل السجال
ّ
الرأس عندما يهاجمون أولئك الذين يفكّرون مثيل ،وتغيري مستوى الزتام الفرد يف مناهضة العنرص يّة .سيشعر الشخص
نفسه شعو ًرا باالرتياح عندما ال يضطر إىل المواجهة ،وأ ّن باستطاعته الزتام الصمت ،وأ ّن باستطاعته أن يكون يف
وضعيّة يتجاهله اآلخرون .لهذا االرتياح مصدران :احلفاظ عىل البقاء  -عدم الرغبة يف أن تكون يف معارضة مه ِّددة؛
اجلسدي ّ
حت  -من أن تكون يف موقف مختلف عن قسم من المجموعة .يمكن رؤية ذلك بشكل ثابت يف تفاعل
واخلوف -
ّ
ّ
ّ
الصف كمجموعة ،عندما يتجاهل الطلب والطالبات مالحظات عنرص يّة وتميزي يّة إزاء أنفسهم أو تجاه أترابهم ،تجنّبًا
ّ
لئل يتواجهوا مع كثريي الرصاخ والبلطجيّني .من خالل هذا الصمت ،ندافع عن أنفسنا ،لكن يف الوقت ذاته ندرك شعور
ّ
الذنب الذي يجتاحنا عندما نتعاون مع المفهوم ضمنًا اجتماعيًّا يف الصف .احلصانة ال تعين فقط تغيري وعي مجمل
ّ
عنرصي.
الطلب ،بل وتشمل تعزيز أولئك الذين يخشون أن يرفعوا صوتهم ض ّد عمل أو قول
ّ

احلصانة والتغيريات الوراث ّية

احلصانة ليست نزعة جينيّة نولد معها أو ال نولد معها .نخترب احلصانة من خالل اخلوض يف الواقع واكتساب التجربة
ومواجهة صدمات وأزمات .بهذا المعىن ،فهي ظاهرة تتّصل بالتغيريات الوراثيّة .مع ذلك ،فالصدمات المرتاكمة والعجز
عنرصي ً
مثل ،تع ّمق تأثريها يف روح اإلنسان والمجموعة ،وتتسبّب يف إحداث أرضار جسيمة :إحباط بالمعىن
إزاء سياق
ّ
ً
طاغ بالذنب يش ّل القدرات.
وشعور
ا
ق
مسب
العالم
يف
طريقي
ّد
د
ح
ر
د
الق
ن
بأ
الشعور
ة،
ي
متدن
ة
ي
ذات
صورة
للكلمة،
الواسع
ّ
َ
ّ
ّ
ٍ
ّ
ك ّل هذه هي تحصيل حاصل لغياب احلصانة .إننا نلمس ذلك سواء لدى اجلمهور البالغ أو يف أوساط األوالد والشبيبة،
سواء يف أوضاع حدوث صدمة يف أعقاب وقوع كوارث أو نشوب حروب ،كذلك يف احلياة اليوميّة "العاديّة" .يف هذا
السياق ،فإ ّن بناء حصانة للمجموعات المستضعفة ً
أصل  -ليس من الكماليّات بل هو رضورة وجوديّة؛ إذ أ ّن احلصانة
حة النفسيّة إللنسان.
التّقاء االعتداءات العنرص يّة رضورية للص ّ

منهج ّية لبناء حصانة" :محادثة تع ّزز األمل"

وطلب ،معلّمني ومعلماتّ ،
ّ
طلب وطالبات جامعيّني،
ت ّمت تجربة هذه المنهجيّة هنا ولسنوات كثرية مع طالبات
مرشدات ومرشدين ،عاملني وعامالت اجتماعيّني ومجموعات سكّانية .إنّها ثمرة تجربة مرتاكمة لعاملني كثريين
التحفزيي ،والثقة بقدرات
يف مجال الرتبية اشتغلوا ويشتغلون يف بناء احلصانة ،وتعزيز الصورة الذاتيّة ،والدّعم
ّ
المجموعات المُستضعفة والمقهورة وتلك اليت يحيق بها اخلطر .يمكن استخدام هذه المنهجيّة سواء عىل المستوى
الفردي أو مستوى المجموعات ،والفارق هو يف عمق احلوار وكرثة األصوات.
ّ
ﲇ
 4محاور من التفكر والشعور بخصوص أمل مستقب ّ

احلــظ
احلكمة
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الصعوبة
اجلـهــد

المنهجيّــة الــواردة هنــا هــي ثمــرة منهجيّــة الربــط الــي ط ّورهــا
برنــارد ويــر ،والــي تقــول إ ّن البــر يعــزون قدراتهــم عــى
مواجهــة األزمــات إىل أســباب مختلفــة ،قســم منهــا خــاريجّ ،ال
ـي ولديهــم ســيطرة عليهــا.
إرادة لهــم فيهــا ،وقســم منهــا داخـ ّ
بحــث ويــر باألســاس الســرورات المح ّفــزة عــى التعلّــم.
ســنعرض هنــا موديــل يُتيــح إجــراء عمليّــة بنــاء ثقــة بقــدرة
الفــرد والمجموعــة عــى إحــداث تغيــر؛ وبذلــك تُبــى احلصانــة.
ـزي للمعلِّمــن والمعلمــات يف ســرورات محرّكــة
ث ّمــة دور مركـ ّ
ّ
ّ
للطــاب والطالبــات .المعلمــة هــي وكيلــة تغيــر بشــكل
بنيــوي ،وبهــذا فهــي وكيلــة حصانــةً ،
أيضــا .دور المعلّمــة
ّ
كمر بّيــة أهــ ّم مــن ك ّل البالغــن والمســؤولني عــن األوالد

الموســعة مرشوطــة بظــروف بيوغرافيّة.
والشــبيبة ،بينمــا نجــد العالقــات مــع األهــل والعائلــة
ّ
األوالد والشــبيبة ينظــرون إىل المعلّمــة ك" -موضوعيّــة" أكــر يف تعاملهــا معهــم ،بالطبــع ،هذا
ـي والشــعور العاطفـ ّـي
ّ
"كالســم يف الدســم" :مــن جهــة ،يمكــن للمعلّمــة أن تعـزّز احلافــز الداخـ ّ
اإليجــايب ّ للطالــب أو الطالبــة ( ،)well beingلكــن يمكنهــا مــن جهــة ثانيــةً ،
أيضــا ،أن تع ّمــق
التصنيــف تجاهــه .التط ـرّق هنــا يكــون لقــدرة المعلّمــة عــى تحريــك عمليّــة مــن احلصانــة
تبعــث عــى األمــل.

مركزي للمعلِّمني والمعلمات
ث ّمة دور
ّ
ّ
للــطـــلب
فــــي ســـــريورات محـــــ ّركة
والطالبات .المعلّمة هي وكيلة تغيري
بنيوي  ،وهكذا فهي وكيلة
بشكل
ّ
ً
حصانة ،أيضا.

يعــزو البــر ثقتهــم بأنفســهم وقدرتهــم عــى أن يكونــوا أصحــاب حصانــة ،ألربعــة أســباب
مركز يّــة ،هــي :احلـ ّ
ـظ /الق ـ َدر ،الــذكاء ،صعوبــة المواجهــة ،بــذل جهــد يف العمليّــة.

ّ
احلظ /الق َدر

احلـ ّ
ـزي الموجــود خــارج ســيطرتنا .ك ّل قهــر للبــر يقــوم عــى مفاهيــم حتميّــة قـرّر "احلــظ"
ـظ أو القـ َدر هــو العامــل المركـ ّ
َو "الق ـ َدر" بموجبهــا قدراتنــا وحياتنــا وقدراتنــا عــى المواجهــة .تنبــع قــدرة البــر أو مجموعــات مــن األشــخاص عــى
التغيــرِ ،مــن ثقتهــم بقدرتهــم عــى الســيطرة عــى حياتهــم ،وعليــه فــإ ّن االيمــان باحلـ ّ
ـظ والق ـ َدر هــو عامــل معيــق إذ
جــم مركــز الســيطرة اخلــاريج ّ هــذا إىل عجــز وانكفــاء وانعــدام المقــدرة الذاتيّــة.
يُرت َ
لــدى اإلنســان أســباب كثــرة ليصــدّق هــذا العامــل اخلــاريجّ ،غــر اخلاضــع للســيطرة .أحــد التفســرات المتكــرّرة يف
ـاض
التط ـرّق إىل أشــخاص ت ـ ّم تصنيفهــم باعتبارهــم غــر ناجحــن ،هــو خلفيّتهــم :كثــرون مــن النــاس ولــدوا مــع مـ ٍ
عانــوا فيــه مــن الفقــر ،ومــن االنتمــاء لمجموعــات أقلّيّــة ،ومــن "التصنيــف" ،ســيقولون إ ّن فرصهــم يف حياتهــم كانــت غــر
ـويً ،
أيضــا ،إىل قبــول
قابلــة للتغيــر باألصــل ،بســبب خلفيّتهــم .يميــل المفهــوم ضمنًــا االجتماعـ ّـي ،ويف أحيــان كثــرة الرتبـ ّ
هــذه احلتميّــة .هكــذا يُصنَّــف أوالد وبنــات مــن سـ ّن صغــرة بأنّهــم غــر ناجحــن بســبب اخللفيّــة العائليّــة ،أو الطائفيّــة،
أو القوميّــة أو غريهــا .هــذه الرســائل العلنيّــة وغــر المنظــورة الــي تثبّــت هــذا المفهــوم تسـبّب رض ًرا جســي ًما ،ولطيلــة
حيــاة كاملــة ،أحيانًــا.
يشـكّل مجـرّد االنتمــاء لمجموعــة تقــع تحــت ســطوة القهــر نقطــة انطــاق غــر خاضعــة للســيطرة .الصدفــة يف حياتنــا
هــي عامــل مهـ ّم ،لكن ّهــا ليســت صاحبــة القــرار يف قدراتنــا عــى المواجهــة .العكــس هــو الصحيــح  -إ ّن مــا يحملــه اإلنســان
مــن حصانــة ،عــى الرغــم مــن ك ّل األزمــات والصدمــات الــي تقــع علينــه صدفـ ًة وتؤذيــه ،هــو الــذي يُتيــح لــه أن يواجــه
أوضا ًعــا كهــذه ،ويخــرج منهــا أكــر قـ ّوة .بكلمــات أخــرى ،إ ّن قدرتنــا يف احليــاة ليســت قائمــة عــى الصدفــة ،بــل عــى قدرتنــا
عــى المواجهــة ،حـ ّـى يف حــاالت ُ
الصــدف.

هل يؤثّر ّ
احلظ
عى حياﰐ؟
ما الذي
يؤثّر عى
احلياة
بالفعل؟

ّ
احلظ (محور
السيطرة
اﳋارﴂّ)

لدي
هل ّ
سيطرة عى
حياﰐ؟

نحـــن
مسؤولون
عــــــــــن
مصائرنا!
الفارق بني
اإليمان وبني
االختيار

يجــب التميــز بــن اإليمــان بالق ـ َدر واحلـ ّ
ـظ وبــن
المُعت َقــد الديــيّ .فبحســب البحــث ،تميــل
المعتقــدات الدينيّــة تحدي ـدًا إىل تعزيــز مســتوى
احلصانــة لــدى البــر .بــل وإ ّن أيًّــا مــن الديانــات
الســماويّة ال تدّعــي بــأ ّن القـ َدر محـدّد مُســب ًقا ،بــل
تــرك اخليــار بيــد اإلنســان الــذي يختــار إىل جانــب
إيمانــه باللــه و/أو برســوله .تطبيــق الوصايــا
ال يلغــي خيــار اإلنســانّ ،
حــى وإن حُــدّدت هــذه
ّ
الوصايــا مســب ًقا .وأكــر مثــال عــى ذلــك أنــه يف
يــوم الغفــران الــذي يطلــب فيــه اليهــود المؤمنــون
مــن البــاري الرحمــة ،فــإ ّن اللــه يســتطيع أن يغفــر
لهــم عــن أعمــال غــر مقبولــة بينهــم وبــن واللــه،
لكــن ليــس عــى آثــام إنســان تجــاه صديقــه  -وهــو
المجــال الــذي يُتــاح فيــه إللنســان أن يختــار بمــلء
إرادتــه.

يف نهايــة المطــاف ،جميعنــا مســؤولون عــن مصرينــا .الوحيــدون المعفيّــون مــن المســؤوليّة عــن مصريهــم وقدرهــم يف
المجتمــع اإلنســاين ّ هــم الطفــات واألطفــال الصغــار الذيــن مــا زالــوا يتعلّمــون قواعــد العالــم .نحــن البالغــون نعلّمهــم
عــن اخلــر والـرّ ،وعــن الممنــوع والمســموح بــه ،وهكــذا نمنحهــم قــدرة عــى الفهــم وعــى اختيــار أفعالهــم .vيف المقابــل،
والموسعة ،وعليه فإ ّن قواعد الترصّف واخليارات يف غالبيّتها ال
 vنُشري هنا إىل أ ّن األطفال يتعلّمون من خالل تقليد العالقات يف األرسة النوويّة (الصغرية)
ّ
عاطفي ويط ّور عالقات التعاطف واحلب ،بعد ذلك فقط تأيت العقالنيّة .صحيح
يت ّم تعلّمها من خالل المنع والقيود ،بل من خالل تقليد الكبار .والتقليد
ّ
احلب والرأفة والتعاطف يف إطار العائلة بدون ربط ذلك بالغرباء ،بيد أنّه قد يكون هناك أساس يتيح تعليم األطفال محبّة
أ ّن الطفل يستطيع أن يتعلّم ّ
اآلخرين واحرتامهم والتعاطف معهم .مه ّمة وكيل احلصانة أن يبنيها عىل أساس الموديل الذي ب ُين يف بداية احلياة.
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فــإ ّن النظــرة إىل أشــخاص بالغــن مقهوريــن عــى أنّهــم أطفــال يف مرحلــة تعلّــم العالــم  -هــو نــوع مــن التصنيــف.
ـري ،أو أوضــاع قهــر قاســية ،فــإ ّن حــوار القاهريــن مــع
مثـ ًـا ،يف االســتعمار المبــارش أو غــر المبــارش ،يف الفصــل العنـ ّ
خاريج
ـخص
ـ
ش
إىل
ـون
ـ
محتاج
ة،
ي
ـؤول
ـ
المس
ـو
ـ
عديم
ـم،
"األصالنيّــن" محــدود؛ إذ يتعاملــون معهــم عــى أنّهــم عديمــو الفهـ
ّ
ّ
ليســيطر عليهــم و "يعلّمهــم" ،مــا هــي احليــاة ،و "يُن ّورهــم" وكيــف يجــب أن يظهــروا أو يكونــوا .ك ّل تعامــل فيــه من تحجيم
لهــم قــد يجعــل منهــم أدوات ال عمــل لهــا وعديمــي القــدرة عــى تغيــر الواقــع .ولكــن ،وعــى الرغــم مــن ذلــك ،ففــي حــاالت
متطرّفــة مثــل القمــع المُمأســس ،كاالحتــال وخطــر احليــاة  -يســتطيع اإلنســان أن يحســم أمــره ،ويؤثّــر عــى مصــره.

احلكمة /الذكاء  -بني الصورة الذات ّية والواقع

يف موضوعــة الــذكاء نتطـرّق إىل مســتوى الــذكاء لــدى اإلنســان ،وهــو مصطلــح صــا َر ضبابيًّــا أكــر فأكــر بمــرور الســنني؛
يتجســد فيهــا الــذكاء ،مثــل الــذكاء الذهــيّ ،االجتماعـ ّـي ،العاطفـ ّـي،
فقــد دلّــت األبحــاث عــى أ ّن هنــاك ك ًّمــا وأشــكا ًال كثــرة
ّ
الفــيّ ،وغــره .تنعكــس أنــواع الــذكاء هــذه يف الشــخص طالمــا لــم يتـ ّم قمعهــا ،وعليــه فاحلديــث هــو عــن مســألة تغيــر
ـي
ورايثّ .يتعلّــق تأثــر المبــى اجليــي ّ عــى األنمــاط الــي ينعكــس فيهــا ذكاء الشــخص يف كيفيــة تشــجيع الســياق العائـ ّ
واالجتماعـ ّـي لهــذا الــذكاء أو قمعــه .مثـ ًـا ،يحلــم طفــل فقــر أو طفلــة فقــرة بالعــزف عــى آلــة موســيقيّة يحبّــان نغماتهــا،
لكـ ّن عائلتيهمــا ال تســتطيعان رشاء هــذه اآللــة الموســيقيّة لهمــا؛ عندهــا ســيبقى حبّهمــا نظر يًّــا ويتـ ّم قمعــه .حـ ّـى لــو
كانــت لــدى الطفــل أو الطفلــة اإلمكانيّــات الذهنيّــة للتطـ ّور يف مجــال العــزف ،فإنّهمــا لــن يســتطيعا فعــل ذلــك بســبب
ـي.
الســياق العائـ ّ
يتواجـد معظـم البشر ضمـن دالّـة الـذكاء التي تُتيـح لهـم فهـم الواقـع واإلبـداع واإلنتـاج يف العالـم .الفـارق بيننـا هـو
عنصري ،يُسـتخ َدم تفسير هـذا االختالف
على أسـاس سـياق التغيير الـورايث ّ المتعلّـق بنـا .يف سـياق
ّ
اجتماعـي وسـيايس ّ
ّ
قياسـا بأولئـك الذيـن يعتبرون أ ّميّين وأغبيـاء وفاقـدي القـدرة .تسـتخدم الهيمنـة
لتعظيـم أولئـك الذيـن يعتبرون أذىك ً
ُ
االجتماعيّـة  -السياسـيّة الهرميّـةً ،
قياسـا بأنـواع أخـرى .ينعكس هذا األمر بشـكل
الـذكاء
مـن
أنـواع
شـأن
علي
ت
يك
أيضـا،
ً
ً
الرتبـوي ،حيـث أضحى النجـاح يف مجـال الرياضيّـات والعلـوم ،منـذ زمـن ،عاملا يقـرّر ،إىل حـ ّد كبري ،مصري
جلي يف اجلهـاز
ّ
ّ
الطفلات واألطفـال .وهـذا ،مقابـل التقليـل مـن القيمـة الممنوحـة للفنـون والدراسـات األدبيّـة والكفـاءات االجتماعيّـة
والقـدرات اجلسـديّة (الرياضـة) ،وغريهـا.

هل أنا
ذيكّ/ة
بماذا أنا
ذيكّ/ة

ّ
الذكاء
(التص ّور الذاﰐ
والواقع)

بماذا أنا
غر ذيكّ/ة

نحن (كلّنا)
أذكياء بما
فيه الكفاية
لمواجهة
مستقبلنا
يف احلياة

َمن يُق ّر ر
أننا أذكياء؟

تتسـبّب رسـائل احلصانـة اليت نتل ّقاها مـن محيطنا
يف إنتـاج ثقـة عاليـة بالنفـس ،بينمـا تتسـبّب
الرسـائل التي تقلّـل مـن شـأننا وشـأن قدراتنـا
يف التقليـل مـن إيماننـا بقدراتنـا على المواجهـة.
يبـدأ بنـاء احلصانـة مـن نقطـة انطلاق قوامهـا أ ّن
لـك ّل إنسـان وك ّل مجموعـة مـا يكفـي مـن الـذكاء
لمواجهـة الواقـع والمسـائل الشـائكة التي تسـبّبها
لنـا األزمـات والصدمـات .ويك نمنـع نشـوء عالقـات
مـن التمييز والعنرص يّـة فإنّنا نحتاج إىل شـحنة من
واالجتماعـي الـذي يُتيـح لنـا رؤيـة
العاطفـي
الـذكاء
ّ
ّ
اآلخريـن متسـاوين.

الرســالة هنــا ً
أيضــا ،هــي رســالة رشاكــة وتضامــن:
جميعنــا أذكيــاء ،كلّنــا قــادرون عــى مواجهــة األزمة،
وجميعنــا نســتطيع أن نبــي حصانــة .لوكيــل
ـزي يف تشــجيع األفــراد الذيــن ال يُعتــرون يف المجموعــة كقــادة أو أصحــاب
احلصانــة  -المعلّــم أو المرشــدة  -دور مركـ ّ
رأي ذي وزن أو ثقــل .ســيمتنع وكيــل احلصانــة عــن إطــاق ّأي تعبــر فيــه تعظيــم تجــاه هــؤالء الذيــن يُعتــرون أفضــل
أو أكــر ذكاء يف المجموعــة بســبب ســلوك مــا أو بســبب عالماتهــم أو تصنيفاتهــم الدراس ـيّة .وجهــة النظــر الكامنــة يف
بنــاء احلصانــة هــي أ ّن ك ّل واحــدة وواحــد يف المجموعــة يمثّــل ذكا ًء بشــكل مختلــف ،وأ ّن المجموعــة كمجمــوع تمثّــل
ذكا ًء مشــركًا.

صعوبة عاطف ّية ومه ّمات ّية

االجتماعي والسيايس ّ الذي نُشارك فيه.
تتعلّق مواجهتنا ألزمة أو صدمة بمستوى حصانتنا وسريتنا الذاتيّة والتاريخ
ّ
تحدّد الصعوبات اليت واجهناها وعدم اليقني بقدراتنا مستوى احلصانة األ ّوليّة وردّة فعلنا عليها .كلّما كان السياق
االجتماعي أصعب  -مثل التميزي ،العنرص يّة ،القهر والتصنيف  -كانت نقطة االنطالق أكرث تح ّديًا .مقابل سياق من
ّ
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العنرص يّة البنيويّة ،فإ ّن ردّة فعلنا قد تشمل تعابري غضب ،بما يف ذلك التخريب ،وعدم القدرة عىل المواجهةً ،
مثل،
وجودي من الواقع .عىل مستوى المجموعة يمكننا أن نواجه بشكل أفضل
بسبب اكتئاب
ّ
ً
يف حال أخذ أحد الرشكاء أو الرشيكات عىل عاتقهم مه ّمة وكيل احلصانة ،أيضا ،من دون
أن يدرك بشكل واع من أين تنبع قوته .الدور القيادي لوكيل احلصانة ،عن وعي أو بال وعي ،بعد تنفيذ سري ورة تغيري الوعي يف
ّ
ّ
ٍ
المجموعة ،سنرتكهم عىل أمل أ ّن التغيري
هو الذي يُتيح أللفراد مواجهة األزمة.

عميق بما فيه الكفاية يك ال يحصل
هناك تراجع يف المواقف والمشاعر؛
الطموح هو أن تستطيع المجموعة
ذاتها مواصلة مواجهة ظواهر عنرص يّة
عىل أرض الواقع ،لذلك ،فليس كاف َيا
تغيري الوعي ،بل يجب منح أدوات مع ّينة
لرتسيخ احلصانة.

سأرشح ذلك يف سياق العنرص يّة ،وأبدأ من نقطة النهاية :بعد تنفيذ سريورة تغيري الوعي
ّ
ّ
والطلب اجلامعيني أو آخرين ،سنرتكهم عىل
والطلب ،الطالبات
يف مجموعة الطالبات
أمل أ ّن التغيري عميق بما فيه الكفاية يك ال يحصل هناك تراجع يف المواقف والمشاعر.
الطموح هو أن تستطيع المجموعة ذاتها مواصلة مواجهة ظواهر عنرص يّة عىل أرض
الواقعّ ،
حت إن حصل م ّد وجزر يف قدرتها عىل المواجهة .لذلك ،فليس كافيَا تغيري الوعي،
بل يجب منح أدوات معيّنة لرتسيخ احلصانة ،باستطاعتها المساهمة يف استمرار الوعي
ذاته .احلصانة ذاتها ليست قادرة عىل أن تكون شاملة ،وال يمكن القضاء عىل العنرص يّة
البنيويّة بواسطتها ،بل يجب المواجهة بواسطة خطوات صغرية تُتيح لنا أن نصمد عندما
تغمرنا أمواج التسونامي (العنرص يّة) العاليةً ،
أيضا.
لنأخذ ً
مثال عن صبايا وشباب أثيوبيّني اجتازوا ،يف إطار المدرسة ،سريورة تغيري وعي سوي ًة مع أصدقائهم وصديقاتهم
"البِيض" .لقد ت ّم تلقد ت ّم تمكينهم ،هم يشعرون بثقة أكرب ويستطيعون مواجهة األسباب اليت تؤدّي إىل توجيه
يتغي :إنّهم ينهون التعلّم يف
العنرص يّة ضدّهم ،وإىل تصنيفهم (إلصاق وصمة بهم) .لك ّن واقع العنرص يّة البنيويّة ال
ّ
ّ
ّ
مؤسسات التعليم
المحمي ،يواصلون طريقهم ،ويكتشفون أ ّن العالم خارج
الصف
الصف يواصل كونه عنرص يًّا  -يف ّ
ّ
العايل ،يف العمل ،يف البقالة ،تجاه أوالدهم ،وغري ذلك .إ ّن السبيل لمساعدة هؤالء الشباب والشابات للمدى البعيد
ّ
الصف هو فقط جزء من الواقع .عليهم أن يصحوا من الرضبات اليت يتل ّقونها
هو بناء حصانة من خالل إدراكهم بأ ّن
ً
يك يواجهوا وال يرتاجعوا ،عليهم تفسري الواقع ومواجهته .لك ّن عمل كهذا ال يمكن أن يكون قائ ًما فقط عىل رؤية
عا ّمة مناهضة للعنرص يّة تجاههم ،بل يجب عىل جزء من عملهم أن يكون هاد ًفا .من حيث المه ّمات ،عليهم القيام
بخطوات صغرية ّ
لشق طريق من النضال ض ّد العنرص يّة حيال المصاعب اليت يواجهونها واليت يُمكننا ،كوكالء حصانة،
أن نفحصها سويّ ًة ك ّل أسبوع أو أسبوعني.
ونص
هذه المه ّمات قد تتناول شكل الكالم
ّ
بماذا
اجلمل ،مواجهة أعمال عدائيّة ناجمة عن الطرف
أستصعب؟
العنرصي ،القدرة عىل الفرملة والتغيري ،ولو قليلً،
ّ
ريا القدرة
وأخ
وحزم،
برصامة
ف
رص
الت
عىل
القدرة
ّ
ً
صعب
عىل "ضبط" الغضب وتحويله إىل أداة عمل .ال
أنا هنا
عاطف ًّيا؟
ُب اجلميع" ،وهذا شكل من
يأيت هذا من باب "ح ّ
الصعوبة
ألساعدك!
كيف
احلقيقي أللذيّة ،بل يك نذ ّوت مفهوم
تقليل احلجم
(العاطف ّية
ّ
أ ّن المعركة طويلة ،وأ ّن هناك صعوبة يف المشاعر
والمه ّمات ّية)
أو ال َمه ّمة ،وهي دائ ًما من نصيب ك ّل َمن يناضل
جميعنا
ض ّد آثام العالم ،وأ ّن لون برشتنا الغامق يثري ضدّنا
صعوبات،
نواجه
هل من الصعب
عنرص يّة اآلخرين.
نحن سويًا
تدب ّر األمور؟
يغي وكيل احلصانة موقعه أمام الشخص أو
ّ
يف هذا
المجموعة اليت يعمل معها ،مِن "نحن"  -إىل "أنا
هنا يك أساعد" المجموعة و /أو الشخص يف ك ّل
وقت .يأخذ وكيل احلصانة موق ًعا من الريادة
احلي للمواجهة ،من خالل إدراكهم أنّهم ليسوا وحيدين .كواحد من المجموع هو جزء من
الواعية يك يمنح األشخاص ّ
العمليّة ،يف مه ّمة القائد .إنّه يأخذ المسؤوليّة يف السريورة لكن ّه ال يح ّل مح ّل األشخاص يف المجموعة :مسؤوليّتهم
هم أن يواجهوا بأنفسهم ،أن يكتسبوا اخلربة ،وأن يتعلّموا مِن األخطاء.

بذل اجلهد
تح ّمــل المســؤوليّة والقيــام بالمه ّمــات والتحفــز هــي تعابــر لــذروة احلصانــة لــدى البــر الذيــن يواجهــون أزمــة .مــن
أجــل بلــوغ هــذه النتائــج مــن المه ـ ّم بــذل اجلهــد واالســتثمار يف بنــاء حصانــة .ولفعــل ذلــك ،تقــع عــى وكيــل احلصانــة
مســؤوليّة أن يفحــص مــع الشــخص أو المجموعــة مــا هــي المه ّمــات الــي يســتطيعون أخذهــا عــى عاتقهــم للمــدى
القريــب للتعامــل مــع الهــدف األكــر الــذي ت ـ ّم تحديــده ،والــذي ت ـ ّم تقطيعــه إىل قصــص صغــرة مــن النجــاح ،فبهــذا
حصانة لمناهضة العنرص يّة 
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زتن ــة،
الش ــكل فق ــط يمك ــن مواجه ــة األزم ــة .نجاحن ــا ال تحرّك ــه الرؤي ــة والمثاليّ ــة ب ــل قدرتن ــا ع ــى اتّخ ــاذ خط ــوات م ّ
م ــن خ ــال إدراكن ــا أنّن ــا نجته ــد يف ك ّل خط ــوة ،ونتعل ّــم ع ــن أنفس ــنا ،اجلوان ــب االيجابيّ ــة ونق ــاط ّ
الضع ــف ،ع ــى حــ ّد
ســواء :بمــاذا نســتطيع أن نكــون واثقــن أنّنــا ســننجح وبمــاذا لــن ننجــح؟ هــل نلــزم باجلــداول الزمنيّــة الــي حدّدناهــا؟
ه ــل نن ّف ــذ المه ّم ــة بكامله ــا؟ هن ــاً ،
أيض ــا نُعل ــن ع ــن أنفس ــنا ،أنّن ــا وكالء ووكي ــات حصان ــة ،ر ّواد لس ــرورة ،جاه ــزون
للمس ــاعدة يف ك ّل وق ــت .بن ــا ًء ع ــى اتّف ــاق مس ــبق ب ــن الطرف ــن ،يفح ــص وكالء احلصان ــة تق ـدّم الف ــرد أو المجموع ــة
يف أوق ــات معقول ــة ،مث ـ ًـا ك ّل أس ــبوع أو أس ــبوعني .والفح ــص هن ــا لي ــس تقيي ًم ــا س ــلبيًّا؛ ف ــإذا ل ــم ين ّف ــذ الش ــخص أو
المجموع ــة م ــا اتُّف ــق علي ــه ،يفح ــص وكي ــل أو وكيل ــة احلصان ــة س ــويّة م ــع اجله ــة الموكّل ــة باحلصان ــة أس ــباب ذل ــك،
ويســاعد يف إعــادة تحريــك العمليّــة .تعتمــد الرســائل عــى أن ّــه ال مواجهــة واســتثمار مــن دون صعوبــات يف الطريــق؛
إذ يمك ــن جلميعن ــا أن نفش ــل خ ــال المواجه ــة ،ويُمكنن ــا أن نب ــدأ م ــن جدي ــدً ،
أيض ــا .األخط ــاء يف الطري ــق ه ــي نتيج ــة
حتميّ ــة إليق ــاد احلصان ــة.
يس ــتطيع الب ــر أن يأخ ــذوا ع ــى عاتقه ــم مه ّم ــات أصع ــب ،وق ــد يس ــقطون بالـ ـ ّذات عن ــد نهاي ــة العمليّ ــة ،كعـ ـدّايئ
ـدي ع ــى مش ــارف نهاي ــة التســلّق /الع ــدو
المارث ــون ومتســلّقي اجلب ــال الذي ــن يستس ــلمون للضغ ــط النف ــي ّ واجلس ـ ّ
بســبب فقــدان الثقــة بالنفــس ،عــى الرغــم مــن ك ّل التدريبــات والوعــد بالنجــاح يف النهايــة .كبــر ،نســتطيع أن ننجــح،
لك ــن يمكنن ــا أن نفش ــلً ،
أيض ــا .نح ــن ملزم ــون ،ك ــوكالء حصان ــة ،بتوف ــر ك ّل األجوب ــة ال ــي يف حوزتن ــا لنعط ــي ك ّل
ش ــخص أو مجموع ــة الدفع ــة المالئم ــة ال ــي تس ــاعد يف ع ــدم الرتاج ــع ،ويف تك ــرار العمليّــة ذاته ــا م ـرّة أخ ــرى .ينعك ــس
الف ــارق القائ ــم ب ــن األش ــخاصً ،
أيض ــا ،يف عمليّ ــة بن ــاء احلصان ــة ،حي ــال ق ــدرة المواجه ــة المختلف ــة ل ــك ّل ش ــخص يف
مواجه ــة أزم ــات صغ ــرة وكب ــرة.
يف مواجه ــة ظاه ــرة العنرص يّ ــة ن ــرى مث ــل ه ــذا الرتاج ــع يف ك ّل مــرّة نح ــاول فيه ــا تحــدّي المجموع ــة بإي ــكال َمه ّم ــة
له ــا .ال أزال أذك ــر بش ــكل جيّ ــد مث ـ ً
ـال لذل ــك كن ــتُ ش ــاهدًا علي ــه قب ــل س ــنوات كث ــرة .وكان متعل ّ ًق ــا بمعس ــكر شــبّان
وش ــابات فلس ــطينيّني م ــن ّ
الضف ــة الغربي ــة وقط ــاع غـ ـزّة والق ــدس الرشقيّ ــة وش ــابات وشـ ـبّان إرسائيليّ ــن يه ــود.
كان جمي ــع المش ــاركني م ــن عائ ــات مُس ــتضعفة ،م ــن أحي ــاء فق ــر ،يحمل ــون ع ــن أنفس ــهم ص ــورة ذاتيّ ــة متدنيّ ــة.
يف بداي ــة المعس ــكر س ــادت أج ــواء م ــن االرتي ــاب ،تبدل ّــت رويــدًا رويــدًا بأج ــواء م ــن الرشاك ــة ع ــى عــدّة أصع ــدة ،م ــن
ـي عــى لبنــان (عمليــة
االهتمــام المتبــادل والرغبــة يف التعل ّــم .لكــن يف أعقــاب قصــف قامــت بــه قـ ّوات اجليــش اإلرسائيـ ّ
"عناقي ــد الغض ــب" ع ــام  ،)1996قت ــل جرّاءه ــا مواطن ــون كث ــرون ،تبدّل ــت األج ــواء ف ــو ًرا :ان ــزوى ك ّل واح ــد يف زاويت ــه،
ولــم يرغــب المشــاركات والمشــاركون بالتح ـدّث
إىل بعضه ــم ،غضب ــوا الواح ــد ع ــى اآلخ ــر ،وب ــدا
ح ــا للعي ــان" .أمرناه ــم" viباجلل ــوس
ال ــراع واض ً
كلّنا ملزمون
ـري ،وبمس ــاعدة تقنيّ ــة معيّن ــة أخ ــذ
بش ــكل دائ ـ ّ
ببذل اجلهد!!!
الش ــباب يتحدّث ــون ع ّم ــا حص ــل له ــم عاطفيًّ ــا،
نفعل ذلك
خطوات
وكيــف أثّــر ذلــك عــى ســلوكهم .كانــت المحادثــة
سويّة! كل
صغرة
أسبوع نفحص
صعب ــة ،لك ـ ّن اإلرسائيليّــن والفلس ــطينيّني ع ــى
أن
يمكنك
تقدمنا يف
الســـواء أدركـــوا أنّهـــم ملزَمـــون بـــأن يأخـــذوا
بها
تقوم.ي
جهد!
بذل
بذل اجلهد
المســـؤوليّة عـــن الوضـــع الناجـــم ،وفهمـــوا أ ّن
كيف
ال ــراع ل ــم يخت ــفِ حلظ ــة لقائه ــم  -ب ــل يواص ــل
وج ــو َده ك ّل الوق ــت ،بم ــا يف ذل ــك الوق ــت ال ــذي
ماذا
تعتقد/ين
ماذا تعتقد.ين
يج ــرون في ــه لق ــا ًء اجتماعيًّ ــا إيج ــايب َّ الطاق ــات
سيكون لك
سيكون لك
ّ
حـــى إن
يف جـــ ّو مـــن االحـــرام المتبـــادل .أي،
أسهل؟
أصعب?
را كمجموع ــة  -ف ــإ ّن الواق ــع حولن ــا
اجزتن ــا تغيــ ً
ل ــم يتغ ـ ّـر ،وم ــا زال يش ــهد رصا ًع ــا ومعتق ــدات
ويأســـا وغضبًـــا ،وهـــذا
عنرص يّـــة وتصنيفـــات
ً
كل ّــه يواص ــل وج ــوده كج ــزء م ــن حياتن ــا .الس ــؤال ه ــو" :ه ــل نتح ّم ــل المس ــؤوليّة ع ــن ذل ــك أم نع ــود إىل ال ــوراء ،إىل
ذل ــك الم ــكان م ــن الش ــفقة ال َذاتيّ ــة المع ــروف لن ــا؟" .ب ــدأت حصان ــة المجموع ــة تُب ــى عمليًّ ــا فق ــط بع ــد تل ــك األزم ــة.
قب ــل ذل ــك ،كان ــت مجــرّد مجموع ــة تق ــوم بالتع ــارف وتح ــاول مواجه ــة صعوب ــات متأتّي ــة م ــن ش ــحنات العنرص يّ ــة
والتصني ــف واجله ــل .احلصان ــة ليس ــت عم ـ ًـا س ـ ً
ـب عمليّ ــة
ـهل يق ــوم ب ــه وكي ــل احلصان ــة دون اك ــراث ،احلصان ــة ه ــي ل ـ ّ
المواجه ــة لمناهض ــة العنرص يّ ــة؛ ألنّه ــا تب ــي اس ــتدامة يف تغي ــر الوع ــي.
ل واحد تجاه اآلخر ،وتجاه المجموعة بشكل
 viمصطلح «أمر» كان جز ًءا م ّما يقوم به وكيل احلصانة لتوضيح حدود أعضاء المجموعة بخصوص الزتامات ك ّ
عا ّم .ال يُمكن حصول سريورة تغيري للواقع دون رصاع بني الواقع حولنا وبني مشاعرنا يف أعقاب ّ
تدخل وكيل أو وكيلة احلصانة .يف مواجهة األزمات يميل
البرش إىل الرتاجع ،وإىل إظهار عدم الثقة بقدراتهم ،واالنسحاب إىل اخللف .هذا هو المكان لوضع حدود واضحة ودعم سريورة تط ّور احلصانة لدى المجموعة
من داخل وضعيّة الرصاع.
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تلخيص

ال تُبىن احلصانة اجلماعيّة ،وهي االستعداد والقدرة عىل المواجهة اجلماعيّة ّ
اخللقة حيال أوضاع أزمات ،والتعامل
بتعاطف ورأفة تجاه اآلخر ،من خالل عمل لمرّة واحدة؛ بناؤها هو سريورة ،ونحن مُلزَمون ومُلزَمات بصيانتها بشكل
دائم .يف سياق العنرص يّة والتميزي والتصنيف والقدرة عىل مواجهة واقع صعب ،فإ ّن فرص صيانة احلصانة تحني ك ّل
الوقت ،ألسفنا الشديد .ك ّل يوم هو مواجهة جديدة مع مظاهر عنرص يّة وانعدام عدالة تصفعنا حيال إدراكنا الرافض
لهذه المظاهر.
إ ّن المحادثة اليت تبثّ األمل هي فقط بداية نقاش مع ّمق وعمل من أجل تعزيز حصانة األشخاص والمجموعات ،وكل
مجموعة نخوض معها السريورة تشكّل تح ّديًا لنا بشكل مختلف.
علينا أن نذكر جيّدًا أ ّن ث ّمة مدًّا وجز ًرا يف ك ّل سريورة نقوم بها ،وال يه ّم عدد المرّات اليت نفشل فيها؛ إذ يجب أن نستمرّ
بكوننا مثابرين يف إيماننا بأنّنا قادرون عىل التغيري وقادرون عىل بناء احلصانة .يجب أن نذكر مسائل إضافيّة خالل
سريورة بناء احلصانة:
إ ّن تعابري الثقة من جانب المعلمني والمعلمات بقدرة طالباتهم وطالبهم عىل تغيري حياتهم وأخذ المسؤولية عليها،
ّ
الطلب والطالبات أن يدركوا أنّهم ليسوا وحيدين يف هذه
تش ُّد من أزرهم ،حني تنبع من التعاطف واحلصانة .عىل
ّ
العمليّة ،بل يقف إىل جانبهم أناس آخرون ،بمن فيهم وكيل احلصانة ،والمعلم ،وهؤالء يدعمونهم طيلة الوقت .هذه
ّ
الرسالة مه ّمة جدًّاّ ،
الطلب؛ أل ّن جز ًءا من تطوير احلصانة يكمن يف تذويت الشخصيّات
حت إن افرتقنا عن هؤالء
ً
اليت ساعدتنا يف أوضاع األزمة .إ ّن رسالة عدم التنازل عن ّأي شخص هي ،أيضا ،إيمان ثابت لدى وكالء احلصانة،
مثل المعلِّمني والمعلّمات ،بأ ّن ك ّل إنسان مه ّم لهم ،وهي نفس اآلليّة المعتمدة يف بناء احلصانة يف أوساط المعلّمني
والمعلّمات أنفسهم.
علينا أن نذكر أنّه باإلمكان تفعيل ميثودولوجيا بناء احلصانة يف ّأي
متالزمة متسلّق اجلبال:
وقت ،مع أفراد ومع مجموعات ،من أجيال البلوغ فصاعدًا ،سواء
كلّنا يُمكن أن نفشل ،كلّنا نستطيع
ّ
الطلب
يف أوساط طواقم المعلّمني والمعلّمات أو يف أوساط
أن نج ّرب م ّرة أخرى
والطالبات ،ال سيّما يف اجلامعاتً ،
أيضا .من المه ّم جدًّا للمدى
المنظور والبعيد أن نجري محادثة تبثّ األمل ،كميثودولوجيا ،يف
بداية الطريق ،أو يف ك ّل وضع نشعر فيه أ ّن هناك حاجة لتعزيز حصانة المجموعة أو األفراد.
الرتبوي ،يف حالة اكتشافنا أ ّن المطلوب
بتقديري ،فإ ّن تعزيز احلصانة ليس من الكماليّات بل هو جزء ال يتجزّأ من العمل
ّ
عاجل أم ً
ً
آجل .إنّنا نعيش يف سياق مشبع
هو تعزيز التضامن يف أوساط المجموعة وإدراكنا أ ّن األزمات ستظهر،
بالرصاعات يحمل يف طيّاته اختبارات رسيعة .ويأيت بناء احلصانة من أجل دعم قدراتنا عىل اخلروج من األزمة برسعة
أكرب ،أقوياء يسكننا األمل.
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