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 إطاللة في تعريف "أدب المقاومة"
 

 د نجمد.السي  
 الكرامة، العدوان، اإلرهاب، التطّرف. املقاومة، األدب، الوعي، احلاضر، املستقبل، احلريّة،الكلمات المفتاحي ة: 

 
األّول يف يعّد "الوعي" أهّم ما ميّيز اإلنسان عن غريه من الكائنات األخرى. وهو ما يتبّدى على عّدة صور يف املقام 

)اإلنسان/الفرد( بكّل مستويات وأبعاد الشخصّية الذاتّية، اليت هي شديدة التعقيد بطبيعتها. مّث يتبّدى يف الفرد داخل 
اجلماعة يف مواجهة مجاعة أخرى )أو يف جمتمع مبواجهة جمتمعات أخرى( أو )يف مواجهة الطبيعة من حوله/حوهلم(. 

ول أو املستقبل، وبالتايل تتوالد األسئلة الوجوديّة الكربى حول الوجود والعدم، مث كفرد يف مجاعة يف مواجهة اجمله
 واحلياة واملوت، وغريها.

إّّل أّن هذا "الوعي" على عالقة جدلّية بني "الفرد" و"اجملتمع"، ما بني األنانّية واّلنتماء جلماعة، ما بني 
لعام، وهو ما يوّلد "املعرفة" )اليت هي اجتماعّية املنشأ والطابع املنفعة الذاتّية واملنفعة اجلماعّية، ما بني اخلاص وا

 والتوّجه( اليت تسعى لفهم الذات واآلخر وكشف أسرار الطبيعة واجملهول.
وإذا كان اجملتمع )أّي جمتمع( يتشّكل يف حدود زمانه، الذي هو "املاضي"، بكّل اخلربات والتجارب 

بفعل املاضي، وأصبح له وجوده اآلن، مّث "املستقبل" الذي هو يف احلقيقة رؤية واملعارف، مث "احلاضر" وهو املتشّكل 
 اجلماعة )تلك الرؤية هي العنصر الفاعل يف تشكيل الواقع احلاضر(.

لكّن تلك الرؤية تتشّكل يف اجملتمع حبسب مفهوم "املصلحة" أو "املنفعة"، يف إطار ثقافة اجملتمع نفسه أو 
والسياسّية واّلقتصاديّة والثقافّية. بالتايل فإّن "الوعي" الذي هو مبعث املعرفة يف إطار حركة  إطار النظم اّلجتماعّية

اجملتمع حنو النافع له، هذا الوعي قادر على حتريك األفراد، اجلماعات، الشعوب، واألمم. حبيث يتحّول إىل طاقة 
 قابل للتوجيه واإلدارة باملعىن العام.بشريّة هائلة، ذلك ألّن "الوعي" قابل للتوظيف األيديولوجّي أو 

لكّن السؤال األهّم هو: "الوعي" مباذا وملاذا؟ وماذا نعىن ب"الوعي" يف حديثنا حول "أدب املقاومة"؟ بدايًة 
"أدب املقاومة" مبعىن ما فعل مقاومي، وملا كانت "املقاومة" تأتى بني "احلرّيّة" و "العدوان"، لنقل أّن اإلنسان جبل 
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حلرّيّة"، لكّنها املنفعة اخلاّصة يف مقابل منفعة خاّصة أخرى، فكان "اآلخر" لدراسته وفهم تفكريه وحركته، على "ا
 ملواجهة  "اآلخر العدوايّن" يف املقابل، ولتكون "املقاومة" إذن!

ه ويعّد الوعي مبفهوم احلرّيّة، والعدوان، واملقاومة، هو املدخل للوصول إىل تعريف مناسب ألدب كّل هّ 
 الدفاع عن الذات )اجلمعّية( يف مقابل )اآلخر العدوايّن(.

 
 ة: الرري  ًل أو  

تسعى كّل الكائنات احلّية وبالفطرة إىل التحّرر من األضرار، وذلك بفعل بيولوجّي )حيوّي( مشرتك وعام، وهو 
قّيأ أيًضا(، والعطس للتخّلص الواضح يف فعل التقّيؤ للتخّلص من السموم من اجلهاز اهلضمّي )كثري من احليوانات تت

من اإلفرازات احململة بامليكروبات الضارّة يف اجلهاز التنّفسّي. مثل تلك األفعال البيولوجّية ّل تعّد أفعاًّل إراديّة معرّبًة 
 عن حرّيّة صاحبها، بل هي أفعال منعكسة شرطّية.

ا، عندما يتعّرض اإلنسان إىل خطر شديد وهذا الفعل املنعكس الشرطّي )الفعل احليوّي( يبدو جليًّا ومباشرً 
ومفاجئ، فغريزة البقاء وراء تلك األفعال املباشرة السريعة املندفعة، وحّّت حيّرر اإلنسان نفسه من أجل اّلبتعاد عن 

 مصدر اخلطر باهلروب.
سًبا من مبضي الوقت ومع اكتساب اخلربات الالزمة، يكتسب املرء أو الكائن احلّي )وبالتكّيف( قدًرا منا

السلوك املقاوم من أجل التحّرر. لكن السؤال: عن أيّة حّريّة تلك اليت نعىن؟ )اليت ليست أكثر من فعل منعكس 
 شرطّي وبال وعى ّل يعرّب عن حّب احلرّيّة أو حّّت الرغبة احلقيقّية فيها(

ل خربة "التكّيف مع ذلك، ميكن القول أنّه بالتكرار وحساب النتائج، تكتسب اخلربة الالزمة، وتتشكّ 
، وبتكرار هذا التكّيف الناجح يكون ذلك األثر املسمى operant conditioningالفّعال" وهو ما يطلق عليه 

ب"املعّزز"، فالطعام معّزز للكائن احلّي اجلائع )مثاًل(، وللنتيجة املعّززة للطعام يتكّرر تناول الطعام كّلما شعر اإلنسان 
 عموًما(.باجلوع )أو الكائن احلّي 

لكن هناك الكثري من صور العدوان اليومّي على األفراد، وبعيًدا عن األفعال املنعكسة الشرطّية، ترى ما هي 
صور اخلالص من تلك املنّغصات اآلنّية اليومّية احلياتّية يف األفراد ورمّبا اجلماعات الكبرية والشعوب. درس العامل 

 ث صور من اخلالص:"ب.ف.سكينر" تلك احلالة وانتهى إىل ثال
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اهلرب، أي اّلبتعاد عن املتاعب يف حماولة سريعة لتجّنب املشاق. ويؤّكد العامل أّن "اهلرب" لعب ومازال يلعب دوًرا -
هامًّا يف هذا اإلطار، رمّبا يفوق دور الكفاح من أجل احلرّيّة بالطرق املباشرة. وهذا اهلرب غالًبا ما يتجّلى ويصبح 

 ا تزداد الظروف البغيضة وتصبح أكرب من احتماّلت األفراد واجلماعات.وسيلًة ملّحًة عندم
اهلجرة أو ترك البيت أو اّلنسالخ من حضارة أّمة بأكملها )كما يفعل اهليىب( هي الوسيلة الثانية اليت تستخدمها -

 األفراد، كي تكون خارج مدى املشكلة.
 اهلجوم على من ينّظمون أو يتسّببون تلك الظروف الشاقّة غري احملتملة. -

هذا النمط الثالث من سبل النجاة غري املوّجهة أو املباشرة بال إرادة، أو إدارة كاملة وواعية، يفّسر به "سكينر" ظاهريت 
ب، والعّمال أو حّّت الشعوب املقهورة، "التخريب" و"الشغب" اليت تندلع أحيانًا يف اجملموعات الفئويّة، أو بني الطاّل 

 وها من أشكال العدوانّية غري املباشرة.
بدايًة يلزم اإلشارة إىل بعض املصطلحات اليت قد تتوازى أو تتداخل مع مفهوم "احلرّيّة"، حّّت ميكننا يف 

  النهاية اّلقرتاب من مصطلح احلرّيّة، وأيّة حرّيّة نعىن وحنن نتحّدث عن املقاومة.
"الكرامة"، وهى من أكثر املصطلحات ارتباطًا مبفهوم احلّريّة عموًما. واملتابع قد يعزى الكثري من األحداث 
العنيفة بني األفراد، وحّّت بني الشعوب، إىل حدوث ما ميكن أن يوصف بأنّه إجراء ما، أو سلوك ما، و قد أساء إىل  

ء إىل قيمة أحد األفراد )أو الشعوب(. أي أّن الكرامة مبعىن كرامة الطرف اآلخر. ونضيف، إجراء ما أو سلوك ما أسا
 ما مرتبطًة مبفهوم القيمة عند األفراد أو الشعوب. أي أّن "الكرامة" و"القيمة" مصطلحان مرتادفان ملعىًن واحد.
التصفيق  وتعّد الكرامة من األفعال املعّززة، أو من املعّززات اإلجيابّية عند األفراد/الشعوب، كما يالحظ أنّ 

 واهلتاف فعل إجيايّب معّزز ألحد املطربني )مثاًل( اجمليدين. 
لكّن احلقيقة تؤّكد أنّنا ّل منتدح شخًصا ما أو شعًبا على السلوك املنعكس الشرطّي، وّل على أيّة استجابة 

اسب ألحدهم مارسه يف بيولوجّية، ألنّه ليس صاحب فضل فيما حدث وكان. لكّننا منارس املديح فورًا أمام أّي رّد من
مواجهة سلوك ما أو فعل ما هّدد كرامته وقيمته. فنثين على املرء الذي وضع الواجب قبل احلب، أو وضع احلّق 
والواجب قبل القرابة والنسب. كما منتدح هؤّلء الذين يظّلون على حال الوفاء لفكرة عليا أو حلركة مقاومة على الرغم 

 نا نسعى دوًما على تأيد األفعال املعّززة ونشّجع صاحبها على تكرارها.من تعّرضهم لالضطهاد. أي أنّ 
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والطريف أنّه هناك عالقًة طرديًّة بني املديح واإلعالن عن مدحينا، وبني السباب وقيمتها العليا. حّّت أنّنا 
ة والسباب اليت منتدح شخًصا ما نشعر باملبالغة ورمّبا حتّول التقدير إىل نفاق، لو كان املديح أكثر كثريًا من قيمة النتيج

 عليها. ويصبح التقدير أقّل قيمًة وتأثريًا.
وىف خطوة تالية، ميكننا اّلّدعاء أّن اإلنسان يكون أقّل مقدار من احلرّيّة، والكرامة، وهو حتت أّي هتديد 

الشعور بفقد  ماّدّي. أي وهو حتت هتديد "العقاب" أو "احلبس" أو غري ذلك. كذلك حال الشعوب، حبيث يصبح
 احلرّيّة والكرامة والقيمة وهى حتت هتديد اّلحتالل، أو اهليمنة، أو السيطرة األجنبّية.

وىف عجالة نعرض لبعض التعريفات املباشرة لـ"احلرّيّة". نبدأها مبحاولة خاصة قدمها "هكسلى"، رفضها 
ا وافقت أيّة قّوة عظمى على أن جتعلين دائًما البعض على الرغم من أّن مربّر ما يقوله هو دعوة للحرّيّة. يقول: "إذ

أفًكر مبا هو حق، وأفعل ما هو صحيح، على شرط أن أكون على شكل ساعة فأعبأ كل صباح قبل أن أغادر 
 سريري، فأنين سأقبل العرض فورًا".

 فاملثلّية املثالّية مرفوضة بدايًة، حّت مع حسن النوايا.
 ها نتائج بعض السلوكّيات البغيضة.احلرّيّة: قضّية نتعرف عليها وتثري 

 احلرّيّة: حالًة يستشعرها املرء )أو الشعوب( مع غياب السيطرة التعّسفّية.
 احلرّيّة: حالًة ذهنّيًة تبدو واضحًة بأن يعمل املرء ما يريد أو يرغب.

 قال "جون ستيوارت ميل": احلرّيّة هي أن يعمل املرء ما يريد.
 يّة من قدرة املرء على أن يعمل ما يريد.قال "ليبنتري": تتكّون احلرّ 

قال "فولتري": تتوّفر احلرّيّة بالنسبة يل، حني أستطيع أن أفعل ما أشاء لكن ّل أستطيع أن امتنع عن الرغبة فيما أريده 
 حقًّا".

 ارج لعبة احلرّيّة(.قال "جو فنيل": إّن القدرة على أن نريد شيًئا هي مسألة احلرّيّة الداخلّية، وتقع خارج اللعبة )أي خ
كما يقول "ب.ف.سكينر" إّن من يريد شيًئا يعمل على احلصول عليه حينما تلوح الفرصة. لكّن الرغبة يف شيء 
ليست شعورًا به، وليس الشعور هو السبب الذي جيعل املرء يتصّرف للحصول على ما يريد. إّن بعض احلاّلت 

اجلوع والنزوع إىل تناول الطعام(، وىف الوقت نفسه ختلق ظروفًا ميكن الطارئة تزيد من احتماّلت قيام السلوك )مثل 
 اإلحساس هبا.



5 

 

ويتابع بقوله: "فاحلرّيّة هي مسألة احلاّلت الطارئة اليت تعّزز السلوك، وليست هي قضّية املشاعر املنبثقة عند تلك 
روبًا أو هجوًما مضادًّا"، كما يضيف، "ميكن احلاّلت. وهلذا التمييز أهّّية خاّصة، حينما ّل تنجب احلاّلت الطارئة ه

تصّور احلرّيّة "أحيانًا" على أّّنا قّلة املقاومة أو الكبح، فاملرء يكون أقّل حرّيّة حتت هتديد العقاب ...اخل. لكن السيطرة 
ح"، ألّن السلوكّية أو الكبح بواسطة ظروف التعزيز فهي أمر خمتلف". واحلرّيّة هي اليت تكسب البعض صفة "الصال

 الشخص الصاحل هو الذي يسلك سلوًكا جّيًدا مع أنّه بإمكانه أن يسلك سلوًكا سّيًئا.
كما أّن احلرّيّة يف النهاية، هتدف إىل خلق عامل يكون "العقاب" فيه أقّل شيوًعا أو حّّت غائًبا، حيث تتوىّل "احلرّيّة" 

 سؤولة إذن عند األنا، جتاه اآلخر الغائب احلاضر.األمر كّله مع دخائل األفراد واجلماعات. هي احلرّيّة امل
 

 Aggressionا: العدوان ثانيً 
هو ظاهرة التعبري عن الصراع "الصراع الداخلّي" )بني املرء ودواخله( و"الصراع اخلارجّي" )بني األفراد واجلماعات 

معضالت نفسّية ومشكالت تصل والدول( يف مواجهة تّتسم بالعنف. غالًبا يتبّدى الصراع الداخلّي على شكل 
ذروهتا باّلنتحار. أّما الصراع اخلارجّي فيتبّدى فيعرّب عن نفسه باملشاجرات بني األفراد واجلماعات، واملعارك بني 

 الدول.
وقد نال موضوع "العدوان" جانًبا من أحكام القرآن الكرمي، أشار إىل صوره ودوافعه يف العديد من السور 

َا َكانَا فايها َوقـهَلَنا اَهباطهوا بـََعضهكهَم لابَـَعضع َعدهوو َوَلكهَم يفا افََأَزهَله ﴿واآليات:  َها فََأَخَرَجههَما َّما أَلََرضا مهَستَـَقرو َما الَشَيطَانه َعنـَ
نيع  يًعا بـََعضهكهَم لابَـَعضع َعدهوو ﴿، 1﴾َوَمَتاٌع إاىَل حا َها مجَا نـَ لاَلَماَلئاَكةا إايني َجاعاٌل يفا  َوإاَذ قَاَل َربُّكَ ﴿، 2﴾قَاَل اَهباطَا ما

ََمداَك َونـهقَ  َماَء َوحَنَنه نهَسبيحه حبا ده فايَها َوَيَسفاكه الدي ديسه َلَك قَاَل إايني أََعَلمه َما َّل اأَلََرضا َخلايَفًة قَالهوا َأجَتََعله فايَها َمَن يـهَفسا
 .3﴾تـََعَلمهونَ 

 تل:وللعدوان صور متعّددة يف القرآن غري الق

                                                 
 36اآلية البقرة، سورة  1
 .123، اآلية طهسورة  2
 .30اآلية البقرة، سورة  3
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َنتَـههَم باالسُّوءا َوَودُّوا ﴿العدوان اللفظّي "بالسب"  - إاَن يـَثَـَقفهوكهَم َيكهونهوا َلكهَم َأَعَداًء َويـََبسهطهوا إالََيكهَم أََيدايـَههَم َوأََلسا
  .4﴾َلَو َتَكفهرهونَ 

نـََيا ﴿م والسخرية العدوان بالتهكّ  - َن اَلذايَن َآَمنهوازهييَن لاَلذايَن َكَفرهوا احَلََياةه الدُّ  .5﴾َوَيَسَخرهوَن ما
َ اأَلََعَداءَ ﴿العدوان بالشماتة  -  .6﴾إاَن اَلَقَوَم اَسَتَضَعفهوينا وََكادهوا يـََقتـهلهوَنينا َفاَل تهَشماَت يبا
َنا َوحَنَنه عهَصبَ ﴿العدوان بالغرية )املضمرة(  - ٌة إاَن أَبَانَا َلفاي َضاَللع إاَذ قَالهوا لَيهوسهفه َوَأخهوهه َأَحبُّ إاىَل أَبايَنا ما

  .7﴾مهبانيع 
وهناك صور أخرى مثل العدوان بالبغضاء وبالكراهية، مع صور العدوان على النفس، سواء الصريح أو  -

أو العدائية، أي الرغبة يف اإليذاء رمّبا تصل    hostilityاملضمر. واألخري يتوافق مع مفهوم "العداوة" أو 
 يف كتاباته حول العدوان. "إىل درجة من اإليذاء البديّن، وهو ما أشار إليه "زيلمان

وهناك عامالن يزّكيان العدوان أو السلوك العدوايّن، العامل السيكولوجّي أو النفسّي، والعامل األيديولوجّي أو 
 العقائدّي أو السياسّي.

ل )النفسّي(: يّتسم باّلنفعالّية الزائدة، وهو يف األفراد كما يف اجلماعات والشعوب. فقد عرف عن اهلند تلك وّ األ
السمة اّلنفعالّية، فامليثولوجيا اهلنديّة مليئة بالعنف "الرباهاتّية"، حيث صراع اآلهلة مًعا، وبينها وبني البشر. بينما عند 

وذيّة يقول "كونفوشيوس": "اجلنرال العظيم حقا هو الذي يكره الغزو وليس الصني على العكس، ففي تعاليم الب
 ا أو انفعاليًّا".حقودً 

)األيديولوجّي(: هو الذي يفّسر لنا مقولة يف احلرب: إّن الصراع وحده ّل يكفي إلشعال احلروب، ألنّه  الثاين
فكرة احلرب. وهو وحده ما يربز أهّّية وجود عقيدة )أي الصراع( تابع إلرادة وإدارة سياسّية تسبقه، أي أّن احلرب تلي 

 قتالّية عند اجليوش املتحاربة. 
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وجد الباحثون صعوبًة يف تقدمي تعريف واحد للعدوان. رمّبا يرجع ذلك إىل تعّدد املفاهيم حول وظيفة العدوان، 
العليا، مثل احلفاظ على العرض  منها ما هو بغيض كريه، ومنها ما هو واجب ومشروع، بل وحتّث عليه األديان والقيم

 والشرف.
 عموًما هناك العديد من حماوّلت التعريف:

التعريف اللغوّي: مادة "عدا" يف املعجم الوسيط: عدا عدوانًا بفتح )العني والدال( جرى، وعدا عدوانًا )بفتح -1
م والعدوان كاعتداء هو جتاوز احلّد )أي العني وفتح الواو( جتاوز اخلد، وهو ما يعىن أّن احلّد الفاصل بني العدوان كتقدّ 

 أنّه فرق كّمّي(.
فتعىن اإلعداد للهجوم، واّلعتداء على إحدى  Webster'sيف املعجم اإلجنليزّي  aggressionأّما 

 البلدان، وهى بذلك أقرب للمعىن املباشر املتداول للمفهوم العام.
 بعض التعريفات اليت تلقى الضوء على املوضوع، دون التعريف النفسّي: جيدر اإلشارة إىل أنّنا سوف نتخرّي -2

 التوّقف عند غريها، خصوًصا تلك اخلاّصة بأحوال سلوك الطفل.
 

 تعريفات تعرض للسلوك العدواني  
يعّد السلوك عدوانيًّا، إذا كانت نوايا املعتدي تبطن شرًّا وتقصده، أو إذا كان السلوك هجوميًّا )جسمّيا أو نفسيًّا( أو 

 ري َّمتلكات، إذا كانت النتيجة مؤملة على اآلخر.تدم
تعريف "هيلموث": أنّه ضرر أو حماولة اإلضرار لآلخر، أو أنّه سلوك قتال يوّجه مباشرًة من إنسان ضد 

 اآلخرين.
تعريف "اجنلش اجنلش": هو أفعال عدوانّية حنو اآلخرين وما يشتمل عليه من عداء معنوّي حنوهم، وهو أيًضا 

 خريب َّمتلكات اآلخر.حماولة لت
 تعريف "بارون": أنّه شكل من أشكال السلوك يوّجه مباشرًة، هبدف إحلاق األذى والضرر بالكائنات احلّية. 

 ويقسم العدوان من حيث الشكل إىل:
ويشمل األفعال املؤذية اليت يظلم هبا اإلنسان نفسه أو  anti-social aggressionعدوان ضّد اجملتمع  -

 غريه. وتؤّدي إىل إفساد اجملتمع )اعتداء على النفس واملال والعرض والعقل والدين(.
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ويشمل األعمال املؤذية اليت جيب على الفرد النهوض  pro-social aggressionعدوان يرعى اجملتمع  -
اع عن النفس والوطن والدين، وهو يف معىن "فرض عني" مراعاة لقوله هبا، لرّد ظلم )خاص/جمتمعّي( أو للدف

ٌر َلكهَم{تعاىل: }  8كهتاَب َعَلَيكهمه اَلقاَتاله َوههَو كهَرٌه َلكهَم َوَعَسى َأَن َتَكَرههوا َشَيًئا َوههَو َخيـَ
دائّية )هي العدوان دون أن رمّبا يلزم اإلشارة إىل بعض املصطلحات اليت تّتصل بـ"العدوان" ومرتبطة به. منها "الع

يصل األذى باملعتدى عليه( ومن الباحثني من ساوى بني العدوان والعدائّية. كما يوجد "الغضب"، الغرية"، "احلقد"، 
 "التوتر"، "اإلحباط". أّما "اإلرهاب" و"التطّرف" فلهما وقفة قصرية.

 
 ما هو اإلرهاب؟

ح، إلثارة حالة من الرتويع والقهر لآلخر، متارسها مجاعات هبدف حتقيق هو عملّية متعّمدة من اإليذاء املاّدّي الصري
 هدف سياسّي/أيديولوجّي معنّي.

ميكن القول اآلن أّن "اإلرهاب"  شاع مصطلح اإلرهاب يف العقدين أو الثالثة األخرية من القرن العشرين،
م(، مع بعض اإلضافات 1945)انتهت يف  أصبح شكاًل من أشكال احلروب يف عامل ما بعد احلرب العاملّية الثانية

على أرض الواقع، حيث تالحظ أّن بعض الدول متارس اإلرهاب وليست مجاعات صغرية، كما أصبح اهلدف منها 
ليس التأثري املؤّقت املؤمل، اقرتب من مصطلح "احلرب" الصرحية. ومل يعد لإلعالن عن مجاعة ما أو هدف ما أو حّّت 

 ود، بل اّتسع املفهوم اآلن.لتحقيق أمل حّمدد وحمد
اإلرهاب" هو استخدام متعّمد للعنف أو التهديد بالعنف، من قبل مجاعة ما أو دولة ما، من أجل حتقيق فـ"

 هدف/أهداف اسرتاتيجّية، أو حّّت حالة من الرعب والتأثري املعنوّي الذي يستتبع مبزيد من العنف.
فع سياسّية، موّجه حنو أهداف غري حربّية، متارسه مجاعات أو وهو نوع من أنواع العنف املتعّمد، تدفعه دوا

 عمالء سرّيّون إلحدى الدول )وهو تعريف وزارة اخلارجّية األمريكّية يف العقد التسعييّن من القرن العشرين(.
هو أيًضا القتل العمد املنّظم الذي يهّدد األبرياء ويلحق هبم األذى، هبدف خلق حالة من الذعر من شأّنا و 

أن تعمل على حتقيق غايات سياسّية، لكّن املشكلة أنّه أحيانًا ما توصف بعض العملّيات الثوريّة من أجل التحرير 
عالم الغريّب مع العملّيات الفدائّية الفلسطينّية. وكذلك والتغيري بصفة العملّيات اإلرهابّية، كما فعلت وسائل اإل
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اعتربت حكومة "رجيان" "الكونرتا" يف نيكاراجوا مقاتلني من أجل احلرّيّة على العكس من اّلحّتاد السوفيييت )يف 
 حينه(. وهو األمر الذي يكشف البعد األيديولوجّي الكامن وراء مفاهيم وتعريفات وأشكال اإلرهاب )تعريف

 م(.1990الباحث األمريكي "كوفيل" عام 
 

 ؟ما هو التطر ف
)قدمًيا كان يعين اهلوس الدييّن فقط، بات اليوم يعرّب عن اهلوس العقائدّي كّله(.  fanatcismهو اهلوس العقائدّي 

ل ترضى ذاته اليت من خصائص السلوك اإلرهايّب، مثّة رابطة بني اجّتاه املتطّرف وسلوكه، وغالًبا ينتهي املتطّرف إىل حلو 
 تّتجه إىل التعّصب املتطّرف.

وهناك تداخل بالفعل بني املصطلحني "اإلرهاب" و"التطّرف"، لذا يلزم استيعاب بعض املصطلحات اليت قد 
 تكون السبب يف هذا اللبس وهي:

اهد التصّلب، وهي حالة من اّلحتفاظ باجّتاه أو رأى أو التمّسك بأسلوب عمل على الرغم من أّن الشو  -
 تؤّكد أّن هذا التمّسك ليس صوابًا.

اجلمود الفكرّي، وهي حالة العقل املغلق، ويقاوم التغيري، وغالًبا ما تلحق به صفة املتعّصب باجلامد فكريًّا،  -
 سواء كان ميينيًّا أو يساريًّا.

هات واجلماعات التعّصب، وهي حالة خاّصة من التجّمد الفكرّي، باإلضافة إىل أّن صاحبه يرفض كّل اّلجّتا -
األخرى. أّن حمور ظاهرة التعّصب هو العدوان وقابلّيته للتربير واإلسقاط والنقل. واملتعّصب يشري دوًما إىل أّن 

 اجملتمع ميوج مبناخ عدوايّن. 
 
 


