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المميا8وأدالىمهالعرجمة

هماهمكاأ!لوممةعبة:بعم

لماذا؟المعاصعر،العربيالالسانلدىبالنفصالشعوب

أين؟واى

الإحساسهذالماذا:يليكماالسؤاليأتيأخرىبصيغة

العربي؟الإنساننفسيةفيوالنقصبللإحباطالمتجذر

الأممتجلهبنقصهيشعرالعربييجعلحذأوصلإحساس

،الأخرىالأممحققتهمايحققأنمنأعجزوأنهالأخرى

ومسعقبلأ؟اليومالعربيالإحساسهذايقودأينوالى

أزقبل،فحسبجيليعقلينخرلمبالتأكيدالسؤالهذا

داثمسؤالفهو،تليناأجيالأرورقوسوف،سبقتناأجيالأ

)حباطاتمنعليههوماعلىالعرييالوافعدامماالإلحاح

أورثتفيمابمجملهاأورئتوأزملتوتخلفوهزاثم

يصدقوجعلتهالعربيالإنسانلدىوالنقصبالعجزأحاصشى

أهدافهالهاأقوالوهي؟وتكوينهضعفهعنلهيقالماكل

شك.بلامطلقيهالدى

نفسيأعذرألاارانيوما،إذنبالنقصالإحسامرلنه

تزالوملكانتفالاحبلطات،يليناومنسبقناومنوجيلي

التاريخفيالبياضومساحة،متكررةوالهزائم،متصلة

ومعها،القتاماتزحفأمامضيقاًتزدادصرالمعلالعربي

حتىالعربينفسيةإلىوالنقصاليأسشعورمنمزيديزحف

أنفسهميحلكمواأنبالعربمعهيفرضحدإلىالأمروصل

لحساسهمالىادتالتيالأسبابويعوا،وموضوعيةبجراة

.هذاوالعجزلنقصبللمريرل

العرمكل:التاريخفي

لا)نسانكلأنالمسلماتومن،العربيالتاريخمننبدأ

لأمة.للهذ.الانتساباستحقاقهعنيخرجأمتهيخبتلريعتز

اعتزازأالعركابيبتاريخنانعتزأنالضرورياتأولىمنولعلها

وفي،يغإترأ!دأنتعصبيجعلنلألذيأئحدانىءجيوأ

بالاضاءاتوخرنعتزنزالوماكناقرأناهالذيتاويخنا

نتعلمزلناوما،ريخالتلهذامنتثعالتيالكثيرةالبارزة

ويذكرونويتذاكرونيخهمبتلريعتزونكيفاولادنلونعلم

وبفخر.إضاءاته

واعجبتناالعر!بيالتاريخإضاءاتفيأولادناويقرأفرأنا

اجلمنسالتالتيالكثيرةالشهداءبدماءوزهوناكئرتها،

فتوحاتإلىالجاهليةفيقار()ذيفمن،الإضاءاتتلك

الاسعقلالمعلركللى،الاسلاميةالدعوةظهوربعدالعرب

نحتاجأننابحيثآخرء،للى..الحديثالعصرفيالوصنية

فقط.تعدادأالعربيخثارلضاءاتنعددكيصفحاتإلى

للامنهنذكرلمالتاريخهذاقراءةفيإنناالمشكلةلكن

تدزسوالتعليميةالاكاديميةوالكتبفقط،الاضاءات

)ضاءاتأنهعلىستعراضيلبشكلالعربيالتاريخ

دراساتللىنفعقرنزالوملكناحينفيفقط،وإضاءات

تستعرضأنعلىالجرأةلديهاموضوعيةتعليميةومناهج

تحللوكذلك،تلريخنافيماتوالقتلالانكساراتسلسلة

ماالجامعيةالمستوياتأعلىعلىحتى.ونتائجهلأسبابها

مع،فقط)شراقاتأنهعلىالعر،!ييخالتاريتلقىالظالبزال

تململتوضحموضوعيةدراسةالعربيالتاريخدراسةأن

لأن،الآنلليهماوصلنااللذينوالتخلفالترديأسباب

تضربالأسبابمنمتصلةسلسلةلهماوالترديالتخلف

العربي.التاريخفيعميفأ

نستعرضكيالجرأةنجدأنيجبف!ننا،المنظلقهذامن

سلسلةكلهيكنلمالقديمالعربيالتاريخبأنونقرتاريخنا



تكونأنكادتالإضلءاتسلسلةإنبل،الإضاءاتمن

نكبةتكنلمالتيوالنكساتملتالقتلمنسلسلةمعمتوازية

منهاهوأظعماهناككلنبل،أظعهاالمغوليدعلىبغداد

القديمالعرءىالتاريخمنشريحةنختارأنويكفيبكثير.

وتعلقبالأممتجارب،كتابمثلأوليكن،ذلكمصداقلنجد

وافعيأتأريخأفدئمالذيالمؤرخفهذا،)1(لمسكويه،"الهمم

الذيوالقهرالظلممدىيريناعنهاكتبالتيالزمنيةللفترة

نصدقهلاقدوبشكل،تلريخهعبرالعربيبالانسانحاق

الاقتصاديالوضععنذكرهفممافعلأ،وقعولكنهأحيانأ،

سنةحدثتالتيللمجلعةوصفهآنذاكالعربيةللبلاد

:يقول،هـ.سم4

..الخبرالبتةالناسعدمحتىالغلاءأفرطالسنةهذه"في

وكلنت،والجيفوالميتةوالحشيشالموتىالناسواًكل

ففتشوءجماعةالروثعلىالناساجتمعراثتإذاالدابة

بزرقطوناروخذوكان،وأكلوهشعيرمنيجدونملولقظوا

النارعلىويجعلحديد،طبقعلىويبسطبللماءويضرب

أورامأحسائهمفيذلكمنالنلسولحق،وروكليغليحتى

الموتى.صورةفيكانبقيومن،أكئرهموملت

الطريقظهرعلىيقفوالصبيوالمرأةالرجلوكان

الانسلنوكان،ويموتيسقطأنلملىالجوعالجوع:فيصيح

الناساستلبوالاثيابهتحتمشرهالخبزمناليسيروجداذا

الكلابوكانت،دفنهميلحقيكنلمالموتىولكثرة،منه

مفرطأخروجاًالبصرةإلىالضعفاءوخرج،لحومهمتأكل

منهبموصلومن،الطريقفيأكثرهمفتلفالتمر!لمتتابين

صبياسرقتوقدهاشميةإمرأةووجدت،يدهمدبعدمات

.")2(...تنورفيوهوحيفشوته

يجعلناأراهما،مسكويهكتابفيوردممافقطمثالذلك

كلبهلحققدالعر!ىيكونأنمنواستغرابأهلعأنرتجف

والظلم.الحيفهذا

لتاريخناالجريئةالموضوعيةللفراءاتنف!قرنحن،إذن

فدرسوا،نحننفعلهلمماالأوروبيونفعلبينما،العرى

لناوقدموا،بهلأنفسهماحتفظوالغنهم،وحللوهبرمتهتلريخنا

تاريخنا،منأعطونابماوافنعونا،فقط)3(بهمماريخدممامنه

بالإضاءاتحتىنشكجعلنافينجحواوذاكهذاوبين

ما.أن،مبالغةأوصدفةمحضوأنها،تاريخنافيالواردة

يكونوالمالعربلأنصحيحغيرقديمفضلمنللعربينسب

..اليونانيةوالفلسفةللعلومنقلةإلا

تلامذتهموساهم،بذلكيقنعوناأنكادوا:أقول

ثمومن،هذهالمشبوهةالإقناععملية-فيللأسفسالعرب

التيالرجعيالاستعماريالفكرتياراتأملمأنفسناوجدنا

منالمزيدبسطتحاولتزالوما،العربإلىتغلغلت

عليهم.سيطرتها

:لمضادلوالرد"بيةالعرالسمات"ظرية

التجزئةظلوفيالجريءالموضوعيالتأريخغيلبلن

الاستعماريالفكرأصحابجعلالعربيينوالتخلف

ويروجون"العربية"السماتنظريةبآخراًوبشكليفرضون

الفكرأصحلبمنمعهملهايروجمنووجدوالها،

بأنقولهاالنظريةهذهوخطورة.والاقليميالانعزالي

العربيةالشخصيةصلبمنهماالعربيةوالتجزئةالتخلف

لماصورةوضعواثمومن،العربيةالسماتأصولومن

فيواجتماعيأاقتصادياًالعربيةالأوضاععليهتكونأنيجب

ووضعوا،والتجزئةوالتخلفالتبعيةحيثمنالعربيالوطن

منالعربيةالشخصيةعليهتستمراًنيجبلماصورةبللتللي

بإحسلسوالانغماسوالضياعوالاستسلامالخضوعحيث

والنقص.واليأسالعجز

عنهذ.الباطلةنظريتهملترسيخيسعونزالواوما

سببهيشخصيتهبأنالعربييقنعواكيالعربيةالشخصية

كيفيةرسمواأنهمكما،جهةمنالعربيالوطنفيالتخلف

.أخرىجهةمنالتخلفهذاتدعمبحيثتشكيلها

لهايروجالتيالعربيةالسماتنظريةاًنتمامأالواضحمن

منجزءإلاحقيقتهافيهيماالاستعماريا!كراأصحاب

وهيالعربيالوطنمقدراتعلىللهيمنةالامبرياليةالحملة

أدركحيث،والمعنويةالماديةالأساليبتوفرلمحملة

الثرواتنهباستمراريةبينالجدليةالعلاقةالأمبرياليون

فيهوالاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةعملياتوإعاقةالعربية

وإخضلعهالعربيالابسانقهراستمراريةوبين،جهةمن

،أخرىجهةمنبنفسهثقتهمقوملتوتحطيمبعجزهولقناعه

والاجتماعالاقتصادلعلميالمهماتفيالتلازميأتيهنلومن

الامبرياليةحقيقةالعرعيالاقتصادعلمكشففكما،العربيين

يكشفأنيجب،العربيالوطنوتخلفبتجزئةوأهدافها

بالنسبةللامبرياليةالحقيقيةالأهدافالاجتماعيالعلم

النظرياتورفضونقدبتحليلوذلك،العربيةللسخصية

تهذفالتيالامبرياليالطابمذاتالاجتماعيةوالاجراءات



لد!بالنفسالثقةوانعداموالتبعيةالتخلفحالةتكريسللى

.العريي

الامبرياليةالنظرياتعلىالردإننقولالمنطلقهذاومن

)السماتنظريةمقدمتهاوفيالعر!مميبالانسانيتعلقفيما

هما:أساسيتيننقطتينعلىيرتكزأنيجب"العربية

العربي،للتاريغوالموضوعيةالواقعيةالدراسة-ا

بداياتمنذالعربيالوطنبهامرالتيالظروفوخاصة

التكويناتعلىالظروفتلكوأثر،ولخضاعهاستعمارء

علىذلكوانعكاس،العربيللوطنوالاقتصاديةالاجتماعمة

يزالوملعاشالتيوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضماعمجمل

شخصيته.علىوأثرت،العربيظلها،إلإنسانفييعي!ثن

الايديولوجميةالأساليبدراسةهيالثانيةالنقطةس2

ذهح!خلمتهاالتيالسلبيةالسمات!تكريستتبعالتيوالثقافية

)4(.العربيالاب!انشخصيةفيوالتجزئةالتخلف

بطلانتوضحذكرناماعلىتستندجريثةواقعيةدراسةالن

للإنسانالشخصيةالسماتوأن"العربية"السماتنظرية

الظروفباختلافتختلفآخر،انسانأيمثلالعربي

تصبحوبالتالي،ظلهافييعيشالتيوالافتصاديةالاجتماعية

العربيللإنسانبعينهاسماتنسبعمليةوالحقدالتجنيمن

الشخصيةسماتأنيتضحكما،الامبرياليةعلماءيفعلمثلما

لجتماعي،-اقتصاديتاريخينتاجهيالعربيللإنسان

بقدراتمزود،مكانأيفيانسانأيمثلالعربيفالإنسان

وقابلةالولادةمنذكامنة)نسانيةواستعداداتولمكانات

الشخصيةسماتجميعوأن،الإعاقةوللنموأوللتشكل

العربيالمجتمعذلكفيبما،مجتمعأيفيتوجدالإنسانية

والتمرد،كالخضوع(،والسلبية)الالججابيةأضدادهيئةعلى

التواكلية،والابتكاريةالنمطيةوالذكاء،لغباء

للتحولقابلةتالسملهذءمنوكل؟آخرهلىل...والإقدام

الموضعوعيةالظروفونضجتتوفرتمالذاضدهاالى

لذلك.

:لجوابلهاسعقرل

بطلانهاثبتقد"العربية"السماتنظريةدامتما

فيطرحناهالذيالسؤالالىنعودنرانامروجيها،وأهداف

والنقصوالاحباطبالعجزالاحساسأسبابحولالبداية

العربي.الإنسانلدى

فيالعربيالانسانوجودهوبالبديهيةالجوابكانولذا

حالةلماذاهو:السؤالفلا،والتخلفالتجزئةواقعظل

الموم؟لليهوصلتماالىوصلتالتيوالتجزئةاخخلفا

هذايوضححيث،العربيالتاريخمننستقرئهالجواب

الوطقمنهايعانيالتيوالتبعيةالتخلفحالةأنالتاريغ

الوطنمقد!راتعلىالأجنبيللتسلطنتاجهيلنماالعربي

قمةشهدالتيالميلاديالعاشرادقرنمنابتداءالعم-نجي

فييتمثلكاناتياالاقتصاديالتطورفيألتراجعوبداية

وعلىالثحضر.وازديادالصناعةفنونوتقدمالرراعةازدهار

وحتىالميلاديالعاشرالفرنمنلبتداء،قرونسبعةمدى

النهبمنأذماطأالعربيةالبلادشهدتعشرالثامنالقرن

أيديعلىالمستمرالاقتصاديالتدهورومنلثرواتهاالمنظم

والمماليكاؤالعفيوالايلخانةاصلاج!اوإلبو!يدقإخمزاذإ

الضعفمنالسبعةالقرونهذءوكانت،والعثمانيينمصرفي

الأجنبيوالتسلط،العربيالوطنفيوالحضاريالأقتصادي

العربيةالبلادفيالغربيالنفوذلتعلغلالممهدةالمرحلةعليه

وفقالبلادوتقسيموالاحتلالالعسكريبالغزوانتهىالذى

قلبفيالصهيونينالكيلوزرع،السميطرةالدولةمصألح

فيالامبرياليةاستراتيجيتهلتنفيذمباشرةكأداةالعربيالوطق

بهوأحاطالعربيالانسانانحجبوهكذا)6(،المنطقة

واضطربت.شخصيتهوقلقت،الغموض

قدالعسرينالقرنن12والاضطرابالغموضزادمماولعله

الحربمنذخاصة،وضعهاذعنيفاً،أخذأالعربيأخذ

كلمنعليههبتعاصفةرياحمهابفيالأولىالعالمية

يسارأمنهأفرادليتجهمتناقضةآراءلليهفحملت،صوب

عنللدفاعوالنخوةلحميةبلهؤلاءوأخذ،يمينأآخرونويتجه

لموأولئكوهؤلاء،التحديثبنظرياتأولثكوأخذ،التراث

متعددةونظرياتكعيرةآراءبينهمفتغلغلت،واقعهميدركوا

عيدانهاتقولمنفوسعلىووفعت،وذاكهذاللىتدعو

.والانحرافالعجزأصابهللكوفيبعد،

القرنمنالثانيالنصففيالعربيةاليقظةعنوماذا

عشر؟سعالتل

حالةتنهيأنكثيرةعقودوبعداليقظةلتلككانأما

ذلكتفعلأنفيفشلتقددامتوما،والتجزثةالتخلف

"؟العربية"السماتنظريةصحةعلىدليلأ"أليست

الامبرياليالفكرأصحابطرحهاًنبعدنظرحهسؤال



بفشل(العربية"السماتحولنظريتهمصحةعلىمدللين

سائدةكانتالتيالثغراتبتجاوزالحديثةيقظتهمبعدالعرب

.الانحطاطعصورفي

المعاصرةيقظتهمبتوظيفيفشلوالميالحقيقةالعربإن

نظريةاصحابيقولكماثخصيتهمفيقصوربسبب

اليقظةفيهانشأتالتيللظروفبل،،العربية،السمات

ففيفيها،وسادتعليهاسيطرتالتيالفكريةوالتيارات

تياراتئلاثةنتبينعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصف

فكرية:

الثقافات،القديمةالثقافاتأصحابفيهيتمحلتيارس

لديية.ولاللغوية

تالثقافس،الجديدةالثقافاتأصحابفيهيتمثلتيار-

والمدنية.العسكرية

والجديد.القديمفيهيتمثلتيارس

قلمتالتيالعفباتأهممنالأولالتيارأصحابكانلقد

كانحينفي،شأنهموأهميةقوتهمعلىالتجديدسبيلفي

فيالحياةبعثإلىسعوا،مجدديننيالثلالتيارأصحاب

هذاأصحابأنبيد،الخارجمنالجديدواستجلابالقديم

نتوكل،شيءكلعنالسياسيالجانبشغلهمالمجددالتيار

هناومنمساء،صباحإليهايتوجهونالتيقبلتهمهيالحرية

لهبمنرىلاقدبل،قليلةالميدانغيرهذافيجهودهمكانت

كبيراالفراغقبقيالاقتصاد،ميدانمثلميدانفيجهودأ

تغلغلواالذينالمخدوعينوتلاميذهمالامبرياليينللمنظرين

ال!غوكعة.وآرائهمبنظرياتهمرملأوهاغالفرلهذا

الخالصالقديمبينجمعوافقدإلمالثالتيارأصحابأما

دورآ،العربيةالحياةفيكبيرأدورأولعبوا،الخالصوالجديد

زعماءومن،أثرالسابقينمنأكبركانأثرهمأننعتقديجعلنا

الرحمنوعبدعبدهومحمدالأفغانيالدينجمالالتيار

علىالتجديديفيمواأنجاهدينهؤلاءحاولوقد،الكواكبي

أنهمأي،سياسيإصلاحإلىينتهونومنهالدينمنأساس

فيبهاتمالتيالثاكلةعلىالدينىالاصلاحيتمثلونكانوا

اليهأدتوماالبروتستانتيةالحركةيعرفونإذكانواالغرب

فيذلكيفعلواأنفحاولواسياسيةوحركاتعقليةيقظةمن

هذا.مجتمعنا

لموبالتالئ،الثلاثةبتياراتهاالعربيةاليقظةكانتهكذا

.الأقا!علىوالسياسئالفكريجانبهافئ،متكاملةيقظةتكن

اسعقلالهاعلىالعربيةالبلدافيحصولمنالرغموعلى

العشسرين،القرنمنالثانيالنصفمنابتداءتباعأالسياسئ

الاستعمالهذاأنإلا،القديمالاستعماريالعقدوانتهاء

هوالعقدجديدنوعمنلعقدمكانهالوافعفيفدأخلىالقديم

ءفهو،سابقهمنبروزاأقلكانالذيالصهيوني-الامبريالي

بلباسويتزياحقيقتهيخفيلأنهوتخريباً،ضراوةيفوقه

متعددالاستغلالقهناك،العلياوالمثلوالمبادىءالخداع

وشركاتهابمؤسساتهاالإمبرياليةالدولتفرضهالذيالأشكال

والتدخلوالفمغطالقهروأساليب،البلدانتلكعلى

العملاءبواسطةوالتخريبوالتجسسالداخليةبمالشؤون

الصراعاتوتأجيج،والإنعزاليةالرجعيةالفئاتودعم

والانقلابارزالمؤامراتوحبك،وغيرهاوالإقليميةالطائفية

عليهاهيمنتهاإبقاءأجلمنإليهاتلجأأساليبمنذلكوغير

الطبيعية.وثرواتهاالاقتصاديةلمواردهااستغلالهاواستمرار

وبعيدةعميقةاثارالامبريالي-الرأسماليللتغلغلكانلقد

الوطنلبلدانوالاجتماعيةالاقتصاديةالبنىعلىالمدى

فيها،والثقافيةوالفكريةالحضاريةالأوضاعوعلى،العربي

للإنعهانالاجتماعيالوجودعلىجميعهاإنعكستوقسد

وعلى،عامةبصفةالاجتماعيوعيهعلىثمومن!العربي

التغلغلمحصلةأنكما،خاصةبصفةوأحاسيسهاشخصيته

نمطنموإعاقةهيالعربيالوطنفيالامبرياليالرأسمالي

الرأسمالي"الالتساجنمطإلىوتطورهالقديمالانتاج

الغربية.المجتمعاتفيحدثكما،الصناعي

الادعاءاتكللدحضيكفيذكرناءماأنهيوالنتيجة

ل!تجدزاستسوإستيالامبرياليةالدوأئرتروجهالتياايكاذبة

السماتأنعلى؟العربالمفكرينمنالكثيرينلدىصدى

الوطنتخلفعنالمسعؤولةهيالعربيللانسانالشخصية

والتنمية.والتجديدالتحديثيقاومونالعربوأن،العربي

:والجرحالملح

ولاحتمأ،التخلفعندفاعأليسالآنحتىذكرتهماكل

حدأبلغتالتيالعربيةللتجزئةتبريراتلابجادمحاولةهو

عصريعيسونالعربأنحيدرأحمدمعأعلنأكادبل،مروعأ

عصورأسوأهوهذاعصرهمفإنلذلك،مموهانحطلط

.جميعأ)7(الانحطاط

والعجزباليأسشعورأأورثناعميقجرحوهو،الجرحإنه

القاسمهوالجرحهذاكانوربما،قلتكماوالنقص



المعاصرينمفكريناوهمومكتاباتفيالمشتركالأعظم

؟الكتاباتتلكسارتأينفإلى،وتحليلاتهم

،التشاؤمفيكاملإيغالشكريغاليالدكتورعندإنها

جديد،عربيلنهوضواحدةاملبارقةيرىلاانهبحيث

:يقول

العشرالسنواتأنطويلزمنبعدالتاريخيسجل"ربما

سنواتهمأكثركانتالمعاصرينالعربحياةفيالأخيرة

مرحلةبغيرتقارنلاقدأنهاحشالحديثالعصرفيخطورة

.")8(الأولىالإسلاميةللدولةالعظيمالانهيار

بناءفيشاركتقدئابتةعناصرثمةأنغاليالدكتورويرى

حينوأنها،الاسلامصدرفيالعربيةالحضارةعصورأزهى

ثمةوان!السحيقوالان!-اشالتحذلمر(حلىبدأتغابت

منأكثرمنذالعربيةاذنهضةعصربناءفيساركفثابتةعناصر

الخطيرةالسوداءالمرحلةهذءبدأتغابتحينوأنهل،قرن

الدكتورويصل.القرنهذامنالسبعيناتمنذنعيشهاالتي

تجاربمنالمستقاةالجديدةالأسئلةطرحضرورةإلىغالي

.السواءعلىوالسقوطالنهضة

العربوالكتابالمفكرينبعضعندأخطريصبحالجرح

عندماجدأخطيرأرأياًيطرحغليونبرهانمثلا،الأخرين

الدكتورنجدبينما،ذاتهاالقوميةالفكرةلخفاقبصراحةيعلن

عنبحثأالعربيةالقوميةجذورللىيعودكوثرانيوجيه

المعاصرالعربيالمجتمعوصلحتىارتكبتالتيالخطيئة

شبهإلىالنهايةفيويذهب،الاجفاقمنإليهوصلماإلى

القومية)دانةإلى،أخرىبعبارةأي،نفسهاللجذورإدانة

جذورها)9(.فيالعربية

للىيصليتتبعهاومن،خطيرةرأينلكماالآراءبعضلن

بقيعماالشريففاروقجلالفعلكملعندهاءليتسلنقطة
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أحمد.نعيمسمير-العربيالوطقفيالشخصبةوانملطوالاجتماعي

والحاضرالماضيصورةهيهذءكانت)ذالنا

فينستمرأنأمنستسلمأنعليناكانوإن)09(،والمستقبل

بنتائجه؟ومكلفاًوموجعأشاقأالبحثهذاكانمهماالبحث

،السؤالمنالثانيالشقفييكمنبالتأكيدالجواب

اخرأوبشكلايستسلامللامومااليأسبراثنفيفالوقوع

بنظريةوالامبرياليةالاستعمارقبلممتمنامطلوبوتسليم

والباطلةعالمغرضة"العربيةالسماث))

فيتضعجريئةميدانيةوأفعالأبحاثهوالمطلوبإن

سماتلاكتسابالعربيالائساناستعداداتحقيقةاعتبارها

إذاالعربيللوطنالحقيقيةالتنميةعملياتفيفعالةشخصية

والظروفالعامالاجتمامحيالافتصاديتوافرالمناخما

هذا،وبلورتهاالظروفهذءاكتسابعلىالمشجعة

العربيالانسانإنتقولراسخةأخرىحقيقةإلىبالإففة

بعضه،هلئلرصيدالابجابيةالشخصيةالسماتمنلديه

العريقالحضاريترائهبفعلتكونالآخركامنوبعضهظاهر

والاستغلالالقهرقوىمعالداثمصراعهوبفعل،جهةمن

للوطنوالاستغلالوالنهبالقهرلكن،أخرىجهةمن

تغلغلمنالاسعقلالتلاوماالاستعماربدايةمنذالعربي

وتآمر،العربيالوطنعلىوالتجزئةللتبعيةوفرضرأسمالي

منذلككلخدقهومالعقلهوغزوفكريالعربيالإنسانعلى

نموأعاققدذللثكل،بالتخلفيتسمعامحياةونمطظروف

أوجهفيبالتشوهوأصابهاالعربيالابسانلدىالشخصية

ارطنفيالشاملةللتنميةإستراتيجيةأيةفلنلذلك،عديدة

بؤرةفيالعربيالانسانشخصيةتضعأنبدلاالعربي

نأيجبماإلىوتقدمهانموهايعيقماوتواجهاهتمامها،

فعلأ.عليهتكون
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