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تستدداديةالديالكتيك واألنظمة اإل  

ى كلمة دٌالكتٌك وجدناها تعنً فً كتب الفلسفة القدٌمة الجدل الكالمً، او البحث ــاذا رجعنا ال

ً معناها مع المنطق. ــً رأي الرواقٌٌن الٌونان مترادفة فــالمنهجً. فهً ف  

 تجلٌاته.وفً رأي زٌنون فن  ى ـً دروة الرقً المنطقً أو المنطق فً أرقــً رأي أرسطو هــف

ً رأي بعض المحدثٌن هً كل مجموعة منظمة من األفكار ٌتعلق بعضها ببعض ــالمنافسة، وف

س را استقر مفهوم الدٌالكتٌك فً عصرنا الراهن بأنه طرٌقة للمعرفة تدر  ـا. وأخٌــا منطقٌــتعلق

ون وحدة وصراع ـً قانــم  ر. ولهذا ســً الكون والمجتمع والفكــدة وصراع المتضادات فــوح

ل بشكل نهائً ومحسوم وجعل ـسه هٌغون األساسً فً الدٌالكتٌك وهذا ما كر  ــالمتضادات القان

ة.ــى المعرفــمنه الطرٌق األصح ال  

ولقد درج المحدثون من أبناء عصرنا الى التمٌٌز بٌن نظام الفلسفة وبٌن طرٌقة المعرفة. فقالوا 

ا كما هو عند ـوإما أن ٌكون مادٌ ،و عند أفالطونــأن ٌكون مثالٌا كما هام الفلسفً إما ــأن النظ

المعرفة إما أن تكون طرٌقة دٌالكتٌكٌة تعتبر الكون واإلنسانٌة كال واحدا ة ــماركس. وأن طرٌق

ا وبعضها شرط للبعض اآلخر. والكون واإلنسانٌة فً ــر فٌه مرتبطة عضوٌــالظواه ،متماسكا

ون الطرٌقة ــة. أو تكــى ما ال نهاٌـة دائمٌن وبذلك ٌصبح التجدد والتطور الـر وحركـحالة تغٌٌ

ر الكون واإلنسانٌة تراكما عرضٌا للظواهر والحوادث أحدها منفصل ومستقل ـمٌتافٌزٌكٌة تعتب

ة سكون والتطور حركة نمو بسٌطة ال تؤدي ــً حالـون المادي واإلنسانً فــر والكــن اآلخــع

كمٌة فٌه الى تغٌرات كٌفٌة.التغٌرات ال  

رة طبٌعٌة أو إجتماعٌة أو فكرٌة هً وحدة وصراع متضادات تملك ــل أن كل ظاهـول هٌغــٌق

ر عنها بصراع المتضادات. فالوحدة ر عنه بوحدة المتضادات وحركة ٌعب  ون ٌعب  ـخاصتٌن، سك

كون والحركة معا هً حالة السكون فً الظاهرة والحركة هً حالة الصراع فً الظاهرة. والس

ون. ولكن فالسفة الدٌالكتٌك ـة بدون سكــة وال حركــون بدون حركــرة. فال سكـٌشكالن الظاه

ون، فماركس قال أن حركة صراع المتضادات هً ــة والسكـً تصنٌف أهمٌة الحركــاختلفوا ف

ة ال بداٌة لها رة مادٌة أو اجتماعٌة أو فكرٌة فهً حركة مطلقــً أي ظاهــر فــاألساس والجوه

دة الظاهرة فهو سكون نسبً ولٌس مطلق. ثم قال أنه ال ــو وحــة. أما السكون الذي هــوال نهاٌ

ن إطالقٌة صراع المتضادات ونسبٌة وحدة المتضادات ألنه فً المطلق ٌوجد ـن الفصل بٌــٌمك

د مطلق.ــنسبً وفً النسبً ٌوج  

ً وحدة وصراع المتضادات، والحركة التً ـالوحدة فل ــال أن السكون الذي ٌمثــل فقــأما هٌغ

ق وهما متوازٌان. أي لٌست الحركة هً ــل الوحدة كالهما مطلــل صراع المتضادات داخــتمث
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و المؤقت فهما وجهان لحقٌقة واحدة. فلوال السكون لما كان ألي وجود أو ــاألساس والسكون ه

دها أو ماهٌتها. ولذلك لوال الحركة لما كان ظاهرة موجودة هوٌتها الخاصة بها أي بصمة وجو

ون التغٌٌر والتحول ــهناك أي تغٌٌر وتطور وتحول. واإلثنان ٌجب أن ٌعمال متوازٌٌن حتى ٌك

ر عقالنً وغٌر واقعً وفقد ضرورة وجوده. وكثٌر من ـواقعً وعقالنً وإال كان الموجود غٌ

ر واقعٌة فقدت ــة وغٌــر عقالنٌــة ولكنها غٌة موجودــة واإلجتماعٌة والفكرٌــر المادٌــالظواه

التً هً بأغلبها لٌست  لى األنظمة العربٌةــة بالذات ننفذ اذه الزاوٌـن هــضرورة وجودها. وم

د ـل، وال تساعــو األفضــٌرها نحت وتطوادة المجتمعاــقٌ ن  ــموجودة كضرورة ألنها ال تملك ف

األنظمة اختارت لنفسها طرٌقٌن إما طرٌق الدٌكتاتورٌة ولكن هذه  ى تحقٌق إنسانٌتهاإلنسان عل

السٌاسٌة التً تتبرقع ببرقع اإلشتراكٌة العلمٌة وهً منها براء ألنها أنظمة مخبراتٌة شمولٌة ال 

د الذاتً اللذان هما من أهم خصائص اإلشتراكٌة العلمٌة لتصوٌب مسٌرتها ـر فٌها للنقد والنقــأث

دة بل متصنمة ال تعترف إال لفظا ـذه األنظمة راكــالمستقٌم. وألن هى الطرٌق ــكلما جنحت عل

بأن الحركة الداخلٌة هً جوهر وجودها وأن التغٌٌر والتطور هو الناموس الطبٌعً لمسٌرتها. 

ى مجتمعاتها أفكارا وتوجٌهات ـالدٌكتاتورٌات الدٌنٌة التً اسقطت عل ًــً وهــأو الطرٌق الثان

د أن تصوغ المجتمعات ـً ترٌـه بأي صلة. وبالتالــى الواقع بكل جوانبــت الة غٌبٌة ال تمــفوقٌ

مالمسة للواقع الداخلً والخارجً. وتلتقً الدٌكتاتورٌات الدٌنٌة رغم الفوارق األٌدٌولوجٌة مع 

ة المجتمعات الداخلٌة وتفاعالتها الخارجٌة واٌقاف مسٌرة ــالدٌكتاتورٌات السٌاسٌة بتجمٌد حرك

د هذه المحطة ولن ٌبارحها أبدا ـد توقف عنــر عند نقطة معٌنة وكأن التارٌخ قــر والتغٌٌوــالتط

من أن تضع الناس  د  ـألنها كماله المطلق. ولكً تستطٌع هذه األنظمة أن تحقق أهدافها كان ال ب

مارق ل وــن وعمٌــو خائــد ببغاوٌا هــن ال ٌردد تعالٌم القائــ. فمتحت مظلة الخوف والترهٌب

ل الجمعً الذي تنازل الجمٌع عن عقولهم ـه ألنه ال ٌحترم العقــوفوضوي ومهرطق ٌجب عقاب

 الفردٌة ألجل مجده وكماله المطلقٌن.

فساعة ٌكون باسم العقل الجمعً للنظام وساعة ٌكون باسم  ،والترهٌب والتخوٌف متعدد الوجوه

ة عٌن، والنتٌجة ــتواصله مع السماء طرف د الذي ال ٌنقطعــة عصمة القائــتعالٌم السماء ونظرٌ

ا غٌر التعرٌف الذي ــعطاء اإلنسان تعرٌفــول الناس ومصادرة حرٌاتهم وإمصادرة عق ،واحدة

رة، ــل اجتماعً بالفطرة، لٌصبح كائنا مدجنا ببغاوٌا بالفطــن عاقــاه أرسطو بأنه كائــأعطاه إٌ

الجمعً الذي تصوغه األنظمة على قٌاس مصالحها، ه الفردي لمصلحة العقل ــن عقلــتنازل ع

ً مجتمع عادل بعد أن شلت قدرته على بناء ـن نزعته اإلجتماعٌة بالسعً للعٌش فــازل عــوتن

 مجتمع دٌنامٌكً متطور ٌسعى الى بلوغ كماله فً النمو والرفاهٌة والمعرفة واإلنتاج والعدالة.
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ن هوٌته اإلنسانٌة واعادته الى ــد اإلنسان مـة لتجرٌـون هذه األنظمة التً تسعى دائبــوبذلك تك

ة فعل ولٌست فعال. تكون هذه األنظمة أنظمة ً رد  ــمرتبة الحٌوان األعجم الذي حركته دائما ه

ل هً قد اسقطت ـبر عقالنٌة ألنها لٌست موجودة كضرورة ــر واقعٌة وغٌــموجودة ولكنها غٌ

ا ٌصبح زوالها حاجة إنسانٌة قبل أن ٌكون حاجة عربٌة وق عندهــن فــعلى المجتمع اسقاطا م

 فقط.
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