
 الوعي والتغيير

 بالنسبة لكل إنسان يعيش حياة مستقرة
ً
، فإن إدراك أهمية التغير ال بد وأن يسبق  وهادئة  ملا كان التغير صعبا

   الفردي والجماعي  ير نفسها، وهذا ال يتّم إال بتنمية الوعييالتغ  محاوالت
ً
من خالل التربية في البيت    ، وذلكأوال

وسائل  به  تقوم  الذي  املفتوح  والتثقيف  والفنية،  العلمية  واملعاهد  والجامعات  املدارس  في  املنظم  والتعليم 

اإلعالم والنوادي الثقافية والحياة العملية. وتشمل عمليات التوعية إيضاح أهمية التغيير وما يحمله من وعود  

 أفضل لتثري حياة املجتمع وتضمن مستقب
ً
من    في األحوال العادية  أعضائه، وما تتطلبه تلك العملياتكافة  ال

الجزء األكبر من  ، وأحيانا نزوح من مكان آلخرتضحياٍت مادية وتحوالت اجتماعية وثقافية الواقع، يقع  . وفي 

 
ّ

الخال واألفكار  العلمية  املعارف  إنتاج  في  األهم  الوسيلة  لكونه  التعليم  نظام  على  التوعية  في  عبء  قة ونشرها 

تعايش بديلة بإمكانها ال وتقاليد جديدة املجتمع، ونقد التقاليد والعادات والقيم املتوارثة وتطويرها بطرح أفكار 

األشياء  العقَل والعلم واملنطق ومنطق  تعتمد  تقليدية  تفكير غير  العلمية، وتطوير طرق  العصر وحقائقه  مع 

 ا وتـنتهي إليها. مراجع لها، تنطلق منهوالتجربة اإلنسانية  

، وما  والثقافية والسياسية  التربوية والتعليمية  هموحال مؤسساتهم،  وظروف معيشت ة العرب  إن طرق حيا

عن العصر وحقائقه في امليادين العلمية والفكرية    العرب عامة  من حرية تثبت تخلفتلك املؤسسات  تمتع به  ت

صاغرين خلف    عامة على السير  العرب  تسبب في إجباروالثقافية والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية. وهذا  

أو   عنها طواعيةوا  التي تنازلهم  ال تعترف بحقوق؛ ولذلك  ها طويالو التي أهمل  هم وال ثقافتهمدول ال تحترم عقول

 ُيذكر إلنسانيتكما أنها  م.  فهو رغم أن
ً
ها تحت رمال صحراء فكرية قاحلة ومهاترات  و التي طمر هم  ال تعير اهتماما

أن   من  بدال  الحريات  تكبت  حيي، 
ُ
ت وال  تقتل  تبني،  وال  تهدم  والطائفية  املذهبية  فاملهاترات  عدمية؛  مذهبية 

تفتحها أن  من  بدال  العقول  تغلق  تلكتبيحها،  على  الصعب  من  يجعل  ما  بحرية  ،  تتمتع  أن   التفكير  العقول 

بدع. وفي ضوء الحقائق هذه أصبح من واجب تبتكرالعنان كي  لخيالها تطلقو 
ُ
أن العرب ومن مصلحتهم أيضا  وت

و  عقولهم،  الستخدام  افكار يسارعوا  وثقافتهمومؤسساتهم  تطوير  هيمنةحرر يكي    هم  من  أنفسهم  قوى   وا 

أن    العرب  ن بإمكانو السياسية منها والعقائدية. ودون ذلك لن يك  الداخلية،  تاالستعمار الخارجية وقوى الكب

 من دهاليز الظلم والظالم إلى فضاءات الحرية والنور.  يخرجوا  حواجز التخلف، أو أن    واتجاوز ي



الظاملة   النخبوية غير  أو  الحزبية  إلى أن نظم الحكم  الحديثة  التجربة اإلنسانية  ثانية، تشير  ناحية  من 

وتعطينا كانت   املجتمعي.  التغيير  عمليات  وقيادة  التغيير،  برامج  رسم  للتغيير،  الحاجة  تصور  على  قدرة  أكثر 

أن  استطاعت  ديمقراطية  غير  حكم  لنظم  أمثلة  أفضل  وسنغافورة  الجنوبية  وكوريا  والصين  اليابان  تجارب 

مجاالت كافة  في  كبيرة  إنجازات  بالحياة  تحقق  نهضتها  الدول  تلك  ولقد حققت  ثم  .  ومن  أوال،  ثقافاتها  تطوير 

حازمة سياسات  إقرار  مع  النوعي،  والتعليم  العلمي  والبحث  التصنيع  عمليات  إلى  بجودة    انتقلت  للعناية 

كلفت  السياسة  هذه  أن  ومع  والخارج.  الداخل  في  زبائنها  مع  الشركات  تعامل  في  واألمانة  املصنعة،  البضائع 

أنها أثمرت بصور وسرعة فاجأت القائمين عليها. ففي اليابان قامت    اليابان والصين الكثير من التضحيات، إال

الدولة بالقضاء على نظام اإلقطاع والتضحية بأعداد كبيرة من املواطنين، وفي الصين قاد ماو تس ي تونج ثورة 

بيرة من  في نزوح أعداد ك  تسببكما أن الثورة الثقافية تماليين نسمة،  5ثقافية يقال أن عدد ضحاياها بلغ نحو 

 القرى إلى املدن قبل أن تتطور تلك املدن بالقدر الكافي الستيعاب أعداد كبيرة من السكان.

، وذلك ضمن وفد عربي رفيع املستوى تشكل من بعض أعضاء منتدى 2010قمت بزيارة الصين في عام  

العربي،   يمني سابق،  الفكر  وزراء  ورئيس  جامعي  أستاذ  بقيادة  إجراء حوذلك  بغرض  موذلك  مسؤولين    عوار 

عدة أماكن من  صينيين يمثلون الدولة. لذلك تم ترتيب جولة رائعة لنا تعرفنا خاللها على معالم الصناعة وزرنا  

و  مدينتي شنغهاي  الحوار  بكينبينها  أجري  ولقد  الخارجية.  لوزارة  التابع  الدولية  الدراسات  مركز  بكين  في  ، في 

ومما  .  وعدد من سفراء الصين السابقين في البالد العربية  لخارجيةضمن الوفد الصيني نائب وزير ا  هوشارك في

آخر إمبراطور   يدل على مكانة هذا املركز واهتمام الدولة به وبما يصدر عنه من دراسات أنها خصصت له قصر

اطلعنا   ،. وفي ذلك املكان الجميل قضينا يومين في حوار مع مثقفين صينيين وسياسيين مخضرمين يومينصيني

 خاللها على أفكارهم وبعض الش يء عن سياسة بلدهم، واطلعناهم على ما كان لدينا من أفكار وتطلعات.  

والعشاء الغداء  حفالت  أثناء  الرسمية  غير  الجلسات  خالل  عادي  غير  أمرا  الحظت  مع    ولقد  والسفر 

السابق من ساسة الصين كانوا  إن ما الحظته أثار لدي الحزن ألن الجيل    .بعض املسؤولين في باصات سياحية

يدعمون القضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين، أما الجيل الشاب فكان يتعاطف مع إسرائيل. ويمكن  

تحديد سبب هذا التطور في ثالثة أمور: األول هو أن العرب لم يهتموا بالصين كدولة عظمى وإنما اهتموا فقط  



تطلع الصين، كدولة عظمى، إلقامة عالقات مصلحية مع أكبر عدد    بما لديها من بضائع رخيصة، والثاني هو

بعيدا   العالم  تأتي قبل كل ش يء.ممكن من دول  آسيا  لكافة دول  بالنسبة  به عقائديا، فاملصلحة  تؤمن  ؛ عما 

والثالث هو قيام معاهد الدراسات اإلسرائيلية بتقديم منح للشباب من رجال الصين وأساتذتها للقضاء سنة أو 

ر في معاهدها الدراسية، حيث يتم هناك غسل أدمغتهم وشراء ذمم بعضهم، فيما ال يوجد معهد دراسات أكث

 . ، على افتراض أن لدينا معاهد دراسات استراتيجية حقيقيةعربي واحد يقوم بعمل كهذا

ملنتد السنوي  املؤتمر  أعمال  في  للمشاركة  الجزائر  في  الصين كنت  زيارة  نحو أسبوعين فقط من  ى  بعد 

مشددة بحيث    عليناالفكر العربي. وهناك كانت التجربة مختلفة تماما عن التجربة في الصين، إذ كانت الرقابة  

لم نشعر بحرية الحركة ولم تنظم لنا زيارة واحدة ملعلم أثري أو سياحي جزائري، وبالكاد سمح لنا بزيارة معرض  

موعده    السنوي الكتاب   صادف  الالذي  املؤتمر  انعقاد  حين أيام  يوم  آخر  وفي  العربي.  الفكر  ملنتدى  سنوي 

الترتيبات   انتظر  لي، ما جعلني  املدينة، لم يسمح  املنعزل عن  املؤتمر  إلى املطار من مقر  حاولت ترتيب سفري 

الرسمية وأصل املطار متأخرا. في الصين الواثقة من نفسها تتاح لك الفرصة لترى ما حققت تلك الدولة من  

الجزائر التي ال تثق بنفسها تحرم من فرصة التجول والتحرك بحرية. وهذا يعكس أيضا    إنجازات عظيمة، وفي

 استعداد الدولة والفئة الحاكمة في كل بلد لنشر الوعي الهادف في املجتمع.

 بروفسور محمد عبد العزيز ربيع

www.yazour.com 

 

 


