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االمن القومي االمريكي تعرضت
النتهاك امنـي الجهزتها وابلغت
ـعـاجلـة شـركـة مــايـكـروســوفت 

الثغرات في نظام الوكالة .
 لـقـطع الـطـريق امام قـرصـنـتـها
وفي  17فبـراير /شـباط من هذا
الــعــام نـشــرت وكــاالت االخــبـار
ـيـة خـبـرا مـفـاده ان مـكتب الـعـا
الـتحـقيـقـات الفـدرالي االمـريكي
(اف بي آي ) وجه الــتـهــمـة الى
مواطـنا روسيـا بالتدخل في 13
االنتـخابات الـرئاسية االمـريكية
. ويــواجه ثالثـــة مــنــهم تــهــمــة
الــــتـــــآمــــر من اجـل الــــتــــزويــــر
االلـكـتـروني لهـذه االنـتـخـابات 
وذلـك بــاالســـتــنـــاد الى تــقـــريــر
الــســيــد روبـــرت مــولــر احملــقق
اخلـــــــاص فـي مــــــزاعـم تـــــــدخل
الــــــروس في االنــــــتـــــخــــــابـــــات
االمـريـكـيـة  ان في كل قـطـاع من
قــطـاعــات احلـيــاة جــرائـمه وان
الـكـومـبـيـوتـر ال يـخـرج عن هـذه
الـــــــقـــــــاعـــــــدة . البل ان ســـــــوء
ثل اكـبر اسـتخـدام احلاسـوب 
االخــطــار الـــتي تــهـــدد اجلــنس
الــبــشــري  خـصــوصــا بــعـد ان
دخـــلت االتــمـــتــة فـي كل مــرافق
احلـيـاة تـقـريبـا وكـلـمـا تـوسعت
زادت مـخـاطـرهـا .  . وقـد تـطور
هذا القطاع بابعاد غير محدودة
 ولـــيس هـــنـــاك من يــســـتـــطــيع
ايـــقــاف هـــذا الــتــطـــور الــهــائل
والـالمــحـــدود لــلـــكــومـــبــيـــوتــر

الثقة  كما يقول منشئوها اذاع
التـلفزيـون الهولـندي في نشرته
االخــبـــاربــة يــوم  20 نـــيــســان
ـاضي خــبـرا مــفـاده ان هــنـاك ا
مخاطر جديـة في اقتحام انظمة
ــتــصــلـة ــتــعــددة ا الــوســائط ا
باالنـترنت لـلـسيـارات والتالعب

بها من قبل قراصنة . 
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ويــقـول بــاحث في شــركـة اودي
ـاني  ان الــسـيـارة تــتـعـرض اال
خملـــاطـــر جـــديـــة دون مـــعـــرفـــة
ـــــهـــــاجـم . وذلك لـــــلـــــتـــــوسع ا
احلاصل باستخدام الكومبيوتر
في كـثيـر من انظـمة الـسيارات .
واحـيانـا يـتم التـهـكيـر بـسهـولة
ـوبـايل الـشـخصي . بـواسـطـة ا
وان هــــنـــاك ابــــحــــاث فـي هـــذه
الــشـركـة وشـركــة فـولـكس واغن
ـكـافـحـة التـخـاذ تـدابـيـر كـافـيـة 
ـا تمثـله من مخاطر القـرصنة . 
جــــديــــة عـــــلى مــــســـــتــــخــــدمي
السيارات وضمان سالمتهم في

وقـت ســــابق مـن عـــام  2017
تـــهــكـــيــر انــظـــمــة ويـــنــدوز في
حوالي  135 دولة  وتسبب في
حـدوث مـشــاكل عـديـدة ادت الى
تـــعــطـــيل مـــولــدات الـــكــهـــربــاء
واالجـــــهــــــزة الــــــطــــــبـــــيــــــة في
عـلومات  ـستشـفيـات ونظم ا ا
قـبل ان يـتم اكـتـشـافه ومـعـاجلة
آثاره . . وفي نفس العام نشرت
الــواشــنـــطن بــوسـت ان وكــالــة

نـاسـبة ي الـتهـنـئـة  في تـقـد
حــصــوله لــشــهـادة الــدكــتـوراه
بـالـكـومـبـيـوتـر من بـريـطـانـيـا .
اخـبرت ابن اخي بـانـنـا لم نـعد
نـــســتـــوعب الـــتــطـــور الـــهــائل
بـاحلـاسـوب او الــكـومـبـيـوتـر .
فـــاجـــابـــنـي بـــانه هــــو نـــفـــسه
يسـتغرب من الطـفرات اجلديدة
فـي هـــذا الــــعــــالـم . وعــــلل ذلك
بـقوله انه التـقى مؤخـرا بطالب
جـديـد يـعـد لـدراسـة الـدكـتـوراه
في عــــلـم نــــفس الــــروبــــوتــــات
فـفكرت في نـفسي كيف سـيكون
ــســتــقــبل حــتـى يــكـون شــكل ا
الـروبــوت بـحــاجـة لــلـمــعـاجلـة
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 ان هــذه الــتــخــصــصـات تــأتي
بعـد التقدم الكـبير احلاصل في

الــذكــاء االصــطــنــاعي حــتى 
الــتــواصل بــ كــومـبــيــوتـرات
علومات فيما متعددة وتبـادل ا
بــــيــــنــــهــــا دون الــــرجــــوع الى
الـعنصـر البشـري . وان التطور
الــسـريـع لـلــذكـاء االصــطــنـاعي
لــلــروبــوت جــعــله قــادرا  عــلى
اتــخــاذ الــقــرارات وتــنــفــيــذهــا
عزل عن التدخل االنساني . .
 وبــــــعـــــد ان اضــــــيـــــفـت الـــــيه
الــــعـــواطف مـن احلب والـــكـــره
والـتـفاعل مع االحـداث اجلـارية
امـــامه  ســـيــكـــون قـــادرا عــلى
التفكيـر كشخص طبيعي وبناء

التـصويب بدقة عـالية . ويجري
الـعـمل حـالـيـا عـلى تـطـويـر هذه
الــروبـــوتـــات بـــادخـــال الـــذكــاء
االصـــطـــنــاعـي الــيـــهـــا بـــحــيث
تـــســتـــطـــيع اتـــخــاذ الـــقــرارات
بــــالــــهــــجــــوم او االنــــســــحـــاب
ـنـاورة بـكـفـاءة عـاليـة . وهي وا
ــــــا يـــــجــــــري االن من اشــــــبه 
جتــارب عــلى الـــســيــارة ذاتــيــة

احلركة . . 
عضـلة الوحيدة االن في ولعل ا
تــــكــــثــــيف انــــتــــاج مــــثل هــــذه
الــروبــوتــات هــو الــتــهــكــيــر او
ا قد يـجعلها القـرصنة علـيها 
اداة قــتل مــعــاكــســة وخــطــيــرة
اشبه بالنيران الصديقة بدال من
فترض . تـوجيهـها الى العـدو ا
ــسـتــقـبل وعــلى الــعـمــوم فـان ا

سيـشهد حـروبا الكـترونية حتل
تــــدريـــجـــيــــا مـــحل االســــلـــحـــة
التـقليـدية وسـتصبح اكـثر فـتكا
وتدمـيـرا وازاء كل ذلك نـتـسائل
ترى ماذا سيكـون موقفنا كعرب
ا يجـري حولنا من ومسـلم 
تــقـدم هــائل ونـحن نــخـوض مع
اخلــــائـــــضـــــ في صـــــراعــــات
مــســتـــمــرة  ونــدور في حــلــقــة
مـفــرغـة النـهـايـة لــهـا من الـفـعل
ورد الـفــعل ونـبــحث عن حــلـول
ستـعصـية من الزمن شاكـلنـا ا
ــــاضـي بـــــدل الــــتـــــطـــــلع الى ا
ـسـتقـبل وتـطـوير مـنـظومـاتـنا ا
العـلمية والـثقافية واالجـتماعية
. انـنــا سـنــكــون عـاجال ام آجال
امـــام حتــدي الـــوجـــود في هــذا

تقدم. العالم ا

ا دعى ـتعـددة .  وتطـبـيقـاته ا
عالم الفيزياء البريطاني ستيفن
هـوكـيـنغ لــلـتـحـذيـر من خـطـورة
الـتمادي في الـذكاء االصـطناعي
عـــلى اجلــنـس الــبـــشـــري حــيث
يــرجح ان يـــحل االنـــســان اآللي
محل البشر  خالل سنوات قليلة
 ال بل انـهــا ســتـتــفـوق عــلــيـهم
خالل فـتـرة قصـيـرة  وسـيـصبح
الـبـشر عـاجـزين عن ادارة كوكب
االرض ان االســتــخــدام  احلـالي
لـــلـــكـــومـــبــيـــوتـــر في مـــهـــمــات
اخملـابـرات او في الـسـيـاسـة من
خـالل االطالع عـــلى الـــبــيـــانــات
ـــدنــيــة لــلــدول الــعـــســكــريــة وا
الــعـدوة والـصـديـقـة لـتـحـلـيـلـهـا
واالسـتـفـادة مـنـهـا او احلـصـول
عـلى مــعـلـومـات ســريـة ودقـيـة 
اضــافــة الى تــزويــر الــبــيــانــات
ـــقـــابل الـــرســـمـــيـــة لـــلــطـــرف ا
والـتالعب فـيهـا . فد فـتح اجملال
واسـعــا حلـروب ســريـة الحتــمـد
عقباها ب الدول كما ان اتساع
مــــجـــاالت عـــلــــوم احلـــاســـبـــات
الالمحـدود سيتـطور في القريب
الـعـاجل لـيشـمل مـهـمـات قتـالـية
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ولــــعل اســــتــــخــــدام الـــدرون او
الطـائـرة من دون طـيـار الغراض
ــــــسـح اجلـــــوي فـي احلـــــروب ا
وقيامـها بـالتصـوير او بـاسقاط
ـثل تطورا الـقنابل عـلى العدو 
ــســـتـــقــبـل احلــروب في هـــامـــا 
الـــعـــالم يـــتــســـابق االمـــريـــكــان
والـروس عـلـى انـتـاج الــدبـابـات
واالسلـحة الثـقيلة ذاتـية احلركة
اي االتمـتـة الكـامـلة في سـاحات
الــقــتــال  دون تـدخـل الـعــنــصـر
الـبشري فـيها . .كـما يتم تـطوير
روبــوتــات قــتــالــيــة ذات مــهـارة
عـاليـة الستـخدامـها في احلروب
مـســتـقــبال . وقـد  انــتـاج عـدد
غـير قـليل منـها قـادرة على حمل
رشــاش او قـــاذفــة وتــســـتــطــيع
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كل شئ في ( لـعبـة) السيـاسة أمـر مباح   حتى النفس
التي حـرم الله قتلـها  فال صداقـات دائمة  وال عداوات
دائـمـة   بل هــنـاك مــصـالح دائــمـة   تــتـغـيــر فـيــهـا كل
احلـسـابات الـثـوريـة والـرجـعـية   الـديـنيـة والـعـلـمـانـية 
عـتدلة   الـيساريـة واليـميـنية   فلـكل منـها تـشددة وا ا
خــصـائـصـهــا ومـكـونــاتـهـا وأسـالــيـبـهـا   أال أنــهـا عـلى
وعلى ـصـالح والــعـداوة بـالـظـاهـر    مـسـتـوى الــفـعل وا
مسـتـوى أسـلـوب العـمل وطـبـيعـة الـتـكـوين والتـنـاقـضات
بـيـنـهـا بـالـباطن   يـجعـل األنسـان مـعـتقـدا أن الـتـنـسيق
ـسـتـحـيـلـة جدا   أو عـلى األقل غـير بـيـنـها مـن األمور ا
مـتـوقـعة   غـيـر أن الـتـجـارب الـسـابـقـة والالحـقـة أثبـتت
خالف ذلك فـــاحلــســاب الـــســابق والـــتــوصـــيف الالحق
كونها تيارات أصالحية ومحافظة ومعتدلة استنتاج غير

صحيح .
…bŠ«Ë WFO³Þ

والــــصـــحـــيح أن الــــكل يـــعـــمـل من أجل هـــدف واحـــد 
ــعــادلــة وبــأســلــوب واحــد   وطــبـــيــعــة واحــدة   وأن ا
احلسابية الصـحيحة هي أن ( واحد + واحد + واحد =
واحد ) فالتنسيق يجري ب اجلميع   والعداوات بينها
مكن تـأجيلها الى ما كن جتاوزها   واخلالفات من ا
صالح التي دخلت بعد الوصول الى حتقيق األهداف وا
من أجلـهـا تلك احلـركات الـسيـاسيـة معـترك الـسيـاسة 
وأوضح مــثــال عــلـى ذلك مــا كــان مــعــروفــا عن الــتــيــار
الـعلـماني   ووحـدة الـتيـار الـديني   وأئـتالف التـيارات
ــسـتــقـلـة   بـحــيث وصل األمـر في تــمـزيق ــعـتــدلـة وا ا
وتــفـكـيك هـذه الــتـيـارات الى األتــهـامـات بـزيف الــعـقـيـدة
والعـمالة بـحمل الشـعارات للـداخل أو للخارج   اضافة
الى مــا حـدث مـن تـغــيــيــر في فـكــر بــعض أعــضــاء تـلك
التـيارات الـسيـاسيـة سعـيا وراء كـراسي احلكم   حتى
أن البعض ال يزال حائرا أو مراقبا ألنه كان في السابق
يـحـمل رقـمــا مع هـذا الـتـحـالف وأنـه الـيـوم يـبـحث عن (
الـرقم ) اجلـديد فـي تسـلـسل قـائمـة ذلك الـتـحـالف الذي
يـؤهـله الـوصـول الى كـرسي احلكم   مـهـمـا كـلـفه األمر
ـانه وعــقـيـدته . وأني أرى حـتى عـلى حــسـاب فـكــره وأ
أنـهم قـادرون عـلى ذلك في الـسابق   أمـا اآلن والـقوائم
مـفـتـوحة   فـشـعار ( من غـشـنـا فـليس مـنـا ) غـيـر قابل
لـلتنـفيـذ أو القبـول ب ابنـاء الشعب وفي جـميع احلاالت
والــتـــحــالــفــات   ولــست اآلن بــحـــاجــة الى األســتــدالل
بالـتـجـارب الـسـابـقة   فالـكل عـرف مـا هي الـسـيـاسة 
ومـا هي لـعـبـة األنتـخـابـات من خالل الـتـصـويت وتـفويت
قــانـــون األنـــتــخـــابـــات دون اخلـــوف من الـــله والـــشــعب
كن ومصلـحة األمة . وخالصة الـقول فأن التـناقضات 
ـــكن جتــاوزهــا   وأن الــقـــفــز عــلـــيــهــا   واخلالفــات 
الــعــمـامــة والــعــقـال كــالــعــبـاءة واجلــلــبـاب   والــســفـور
ـعـتدل   والـثـوري والـرجعي  ـتشـدد وا واحلـجـاب  وا
والديـني والعـلماني   جمـيعـها تسـاوي واحد  وان الكل

يساوي واحد   في اللعبة السياسية األنتخابية.
sÞu « W bš

وكم نتمنى أن يـكون هذا ( الواحد) كمـا نعرفه غير قابل
للقسمة خلدمة الوطن واألمة   ال لتمزيق الوطن وضياع
األمة   وال نـريـد األمـر قـد انـتهـى الى مـا بـدأ به ...كـما

نراه اليوم .
وفي كل هذا ( الواحـد ) تتعدد األشكـال وتتعدد الرجال
  وتـخـتـلف الـتـحـالـفـات   لـكن األقـوال واألهـداف تـظل
واطن فـيبـقى مشـتت الذهن يـتفـرج على نفـسها   أمـا ا
ـال وهم يــنـفــقـون ويــشـتـرون   وهـو أمـر ال أصـحــاب ا
يـشك بـسـلـبـيـته واليـعرف مـن يخـدم من   وال يدري من
يـبــيع من أو من يـشــتـري من   ومـن الـذي يـخــاف عـلى
الـوطن أو يـخـاف الـوطن منه   ومن الـذي يـهـتف لهم أو
ضـدهم   وأذا وصل بــنــا األمــر نـحن أصــحــاب الـرأي
فـكـيف والــفـكـر والــتـعــبـيـر واألخــتـيــار الى هـذا احلـد   
ن ال يـقـرأ وال يـكـتب   وحـال من تـقـرأ له شئ احلــال 
عادلة اجلديدة وتكتب له شيئا آخر   أعتقد جازما أن ا
 ( واحــــد + واحــــد +واحــــد = واحـــد )  هي الــــســــبب
الـرئــيس في خـلط احلــسـابـات   وهي الـتي تــفـســر لـنـا
تـعـدد الـوجـوه بـوجه واحـد   وتـوحـد األصـوات بـصـوت
ــصـالح ) واحـد وتــوحـد األهــداف بــهـدف واحــد هـو ( ا
الـدائمة ..أمـا الذي نـريده تنـوع الوجـوه واألصوات التي
حتمل الـعراق الواحد والـقلب الواحد والـهدف الواحد ال
بنـية على ا باحلـسابـات ا باحلسـابات التي ذكـرتهـا وأ
أن العراق واحـد غير قابل للـقسمة مهـما تعددت الوجوه

وتنوعت األصوات   وأختلفت النتائج .
وال نـريـد مـن الـلـعـبـة الـسـيـاسـيـة األنـتـخـابـيـة اآلن يـكـون
مــثـلــهـا مـثـل الـقـول الــشـعــبي ( تـريــد أرنب ..أخـذ ارنب

..تريد غزال ..أخذ أرنب   أو بالعكس )   
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ان عـمليـة الترابط الـعضوي ب
ــــواطـــنــــة والـــوطن والــــدولـــة ا
ـعاصـرة واعادة احلـياة الـيها ا
بعد عملية اختزال مقصودة من
رحله هـمة في  هـذه ا ـسائل ا ا
النــهـا حـولت الــوالء لـلـوطن الى
والء حلـزب والوطـنـيـة الى والء
لـــعــائــلــة او قــبــيــلــة او مــذهب
ــواطــنــة الى تــبــعـيــة حتــمل وا
احلب الى دولـــة اخــرى يـــضــيع
فـــيـــهـــا الـــوطن وتـــذوب فـــيـــهــا
ـواطــنـة الـوطــنـيــة وتــخـتــرق ا
وبـذلك تـصبح الـدولة دون مـركز
لالنتـمـاء القـانـوني والسـياسي
ـواطنـة ارتبط ا ان مـفهـوم ا و
ـعــاصـرة من ــفـهــوم الـدولــة ا
حـيث عالقــته كـرابـطه حــقـوقـيـة
وقــــانــــونــــيــــة حتــــدد حــــقـــوق
وواجـبـات االفـراد في ضل دولـة
يـــفــتــرض فـــيــهــا تـــأمــ مــبــدأ
ــســـاواة لـــلـــجـــمــيـع. وجــاءت ا
ــســاواة بـ ــدأ ا الــشــريــعــة 
الــنـاس بـغض الـنـظـر عن الـلـون
واجلنس واللـغة وجعلت اساس
التـفاضل بـيـنهم الـعمل الـصالح
قـال تـعـالى (يـا أيـهـا الـنـاس أنـا
خـــــلــــقــــنـــــاكم من ذكـــــر وانــــثى
وجــعـــلــنـــاكم شـــعــوب وقـــبــائل

لـتـعـارفـوا ان اكـرمـكم عـنـد الـله
اتقاكم  ان الله عليم خبير) (13

احلجرات) .
وقـامت الدولة الـعربيـة احلديثة
ـديـنـة التي وضع عـلى وثـيقـة ا
اساسـها الـرسـول محـمد (ص)
ـدينة اول دستور وتعـد وثيقة ا
تعاقدي في التاريخ الذي شمل
ـــــلل والـــــنــــحـل واالديــــان كل ا
ذاهب واالجناس وقد جتسد وا
ـــهـــاجـــرين ـــســـاواة بـــ ا بـــا
ـــكـــة واالنــــصـــار والـــيــــهـــود 
وضـمــنت الــتــعــايش الــســلـمي
والتـعاون ب الـناس في السلم
واحلـرب وحــفظ االمن وضــمـان

استقالل الدولة وسيادتها.
¡Uš«Ë W¹dŠ

ــســـاواة كــمــا هـــو مــعــروف وا
كـانت احـد ابـرز اهـداف الـثـورة
الـفرنـسـيـة لـعام  1789 اضـافة
احلـريــة واالخـاء. وقـد اخـتـلـفت
الـفـلـسفـات وااليـدلـوجـيات ازاء
ـواطـنة.فـالـتـيـار الـديني فـكـرة ا
واطنة بشـكل عام يطرح فـكرة ا
العابرة حلـدود الدولة الوطنيه
واعــتـمـدت االحــزاب االسالمـيـة
مــرجــعــيــة فــوق الــوطـنــيـه امـا
ـــدرســة ـــاركــسي وا الـــتــيـــار ا

االشـــتـــراكــــيـــة فـــقــــد دعت الى
ـواطـنـة وعـبـور جتـاوز حـدود ا
حــدود الــدولــة الــوطــنـيــة حتت
ـيـة الـتي تـتـجـاوز عـنـاوين اال
ـواطـنـة الـوطــنـيـة لـتـصب في ا
ـــــــيــــــة الــــــواسع. بــــــحــــــر اال
ـختـلف تيـاراتهم االسالمـيون 
يـرســلـون اشـخـاصــا مـسـلـحـ
ـــشــاريـع لــهم او لاللـــتــحـــاق 
تـضامـنـاً مع غـيـرهم واسـموهم
(اجملـــاهــدين) واالشـــتــراكــيــون
ـاركسـيون مـارسوا مـثل هذا وا
ــــاركـــســـيـــون الـــدور وســـمي ا
والـــشـــيـــوعــــيـــون بـــاالنـــصـــار
ـقاوم وهم يـريدون الـتمدد وا
ــــــــيـــــــة. حتـت عــــــــنــــــــوان اال
واالسـالمـــيــــون يـــهــــدفـــون الى
الـــتـــمــــدد حتت عـــنـــوان نـــشـــر
االسالم وفـي اغــــلب االحـــــيــــان
تـكون خـلفـيـة مذهـبـية وهي في
واطنة. ا فوق ا كل خصيصة 
واليــعــتـرف الــقـومــيـون الــعـرب
بـحــدود ويـرونــهـا مــصـطــنـعـة
ـواطـنـة الـتـي يـدعـون الـيـهـا وا
عــابـرة حلــدود سـايــكس بـيــكـو
وهي مـواطنه حـدودية عـروبية

تتجاوز احلدود الوطنية.
امــا الــنـــظــام الــرأســمــالي فــأن
ـواطنة في الـدولة الرأسـمالية ا
اعـتـمـدت عــبـور صـيـغـة الـدولـة
الــوطــنــيــة بــالــدعــوه الى اعالء
شأن الفرد واعاله  شأن حريته
وكذلك اعاله شأن حرية السوق
وهي أركـان أسـاسـيـة لـلـبـرالـيـة
ـعـاصر ـفهـومـها الـتـاريخي ا
ـــكـن فـــصل بــــعـــضــــهـــا عن ال
بـــــعض أن مـــــهــــمـــــة الــــدولــــة
اقـتصـرت عـلى حـمايـة احلـقوق
واحلــريــات الــفــرديه في حــدود
تخويل الفرد عن طريق اجملتمع
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لــلـدولــة وكـذلك حــمـايــة ثـرواته
وعـدالة تـوزيـعهـا النـهبـهـا. واثر
ذلك في تـــقـــســـيم اجملـــتـــمع الى

قسم او طبقت هما 
 1- الــطـبــقـة الــبـرجــوازيـة: وقـد
الت الــيــهــا مــقــالـيــد االمــور في
اجملـــتــمع النـــهــا تــمـــلك الــثــروة

واجلاه والسلطات.
 2- طبقة االيدي العامله: الطبقه
ــسـحــوقــة او الـفــقـيــرة بــحـكم ا
القـانون واصـبح مفـهوم احلـرية
الــــيـــهـــا هــــو (حـــريـــة الــــعـــمل)
وحتــــســــ ظـــروفـه وهي بــــعـــد
استـحـواذ الـطـبـقـة الـبـرجـوازية
عـلى الثـروة و الـسـلطـة لم يـبقى
لديـها غير االفـكار التنـظيميه اي
تكـوي نـقـابات واحتـادات. وبـعد
ان حتــقـقت احلـقــوق واحلـريـات
الـسـياسـيـة بـالنـسـبـة الى بعض
افــراد الــطــبــقــات الــرأســمــالــيـة
الغربيـة ورافق ذلك تطور علمي
وصـناعي احـتكـاري كان البد من
نـتجات فـتح اسواق لـتصـريف ا
واد اخلام من الدول واستيراد ا
االخـرى حـتى ولـو اضـطـرت الى
اســـــتـــــخــــــدام الـــــقـــــوه والـــــتي
اسـتــخـدمـتـهـا فــعالً ضـد الـعـالم
الــثــالث الــضـعــيف وبــذلك ادت
هـذه النزعـة الفـردية البـرجوازية
الى اســـتـــغالل الـــعـــالم الـــثــالث
ــغــلـــوب عــلى امــره من طــريق ا
(االسـتعـمار) الـذي ال تزال الدول
ستعمرة تعاني اثاره السابقة. ا
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لـقـد بـدأ الـتــاريخ الـغـربي يـعـيـد
نــفـسـه ولـكن بــأسـلــوب مـتــطـور
ي وهـو اســلــوب الــنــظــام الـعــا
ـة) فـهذا اجلـديـد (ومـباد الـعـو
الــرئـيس االمــريــكي (ايـزنــهـاور)
 قــد قـال (نـحن نــعـلم بـأن 1953
الذي يـربطنا بكـل الشعوب ليس
ـــثـل االعـــلى ولـــكن لــــكـــونـــنـــا ا
احلـــاجـــة االقـــتـــصـــاديـــة فـــرغم
ـاديه لكننا نحتاج الى مقدرتنا ا
اســـواق تـــصـــريـف واســـتـــيــراد
ــواد اخلــام) وقـــبــله الـــرئــيس ا
روزفـلت  1898 قــد قــال (قــدرنـا
امركـة العالم) وهذه هي الـعقيدة
االمـــريـــكـــيـــة جتـــاه الـــشـــعــوب
ــسـتــضـعـفــة والـتي جتــسـدهـا ا
ســيــاســات الـــرئــيس االمــريــكي
وما سـبـقه من رؤساء في تـرامب

هذا الزمن.
 انــهــا االمـبــريــالــيــة اي شــهـوة
الـــســيـــطـــرة والــنـــفــوذ لـــفــرض
اســـتـــعالء عـــلى غـــيـــر شـــعــوب
الـــتـــحــالـف االمــريـــكي الـــغــربي
ـسـتـضـعـفـة والويل (الـشـعـوب ا
ن يخرج عن الطـاعة ان النظام
الـرأسـمـالي انــتج لـنـا الـظـواهـر
االمـــــبـــــريــــالـــــيـــــة والــــنـــــازيــــة
والــفــاشـســتـيــة والــصـهــيـونــيـة

الـــعـــنــــصـــريـــة الـــتـي ســـحـــقت
االنـسـانيـة جـمـعاء.  يـتـضح لـنا
واطنة ا تقدم ان مـفهوم ا من 
فـهوم الدولة الـتي تعد يـرتبط 
اعظم مـنجـز بشـري النه بدونـها
ــــكن تــــأمــــ وظــــيــــفــــتــــ ال
اســـاســيــتـــ هــمـــا حــفظ االمن
تلكات والنظام العـام وحماية 
ـواطـنـ فـأن الـدولـة الـراعـيـة ا
ـواطنـة الـعـضويـة تـقوم حـيث ا
عـلـى اركـان اربــعــة هي احلــريـة
ــسـاواة والـشـراكـة والـعـدالـة وا
السيما العـدالة االجتماعية وقد
واجهت اجملـتمعات الـبشرية في
ـواطــنـة الـعــديـد من مـوضــوع ا
التحـديات وكانت مواجهـتنا لها
معقدة ومركبة ومزدوجة وتركت
تـأثـيـرا خـطـيـرا بـسـبب احلـلـول
اخلــاطــئــة واســتـخــدام الــعــنف
واالقــــــصـــــاء والــــــتـــــهــــــمـــــيش
واالجتثاث عدم االعتراف باالخر
نتيـجة التطـرف والتعصب الذي
كـننـا ان نوجز اثـاره احملتل و
ـواطنة وحسب سألة ا احللـول 

ا يلي:  طبيعة االنظمة 
اوال-الــدول الـصـنــاعـيـة : حـلت 
ـــواطـــنـــة بــالـــتـــقــدم قـــضـــيــة ا
الصـنـاعي واعتـبرتـه كفـيل بحل
واطنة. شكالت التي تواجه ا ا
قراطية: حلت ثانيا- الدول الد
ــواطــنــة واشــكــالــيـة مــســألــة ا
الـتـنــوع الـثـقـافي لـلـمـجـمـوعـات
الـــثـــقـــافـــيــــة اخملــــــــــــــتـــلـــفـــة

(االقليات) 
ثالثا- الـدول االشتراكية: عاجلة
ــواطــنـة مــســألــة الــهــويــات بــا
تساوية على اساس االنسانية ا
بــتـــجــاوز مــســألـــة الــقــومــيــات
واالديــــان واخــــتالف الــــلــــغـــات

والسالالت وغير ذلك
ــــتــــخــــلــــفـــة رابــــعــــا- الـــدول ا
(الـنـامـيـة): والـعـراق يـعـد واحـد
مـــنــهــا تـــعــاني هـــذه الــدول من
ـواطـنـة السـباب مـوضوع شح ا
ــسـاواة وانـه لـيس تــتــعــلق بــا
بامكانها جتاوز صراع الهويات
واحــتـدامــهـا لــدرجـة اســتـخـدام
الــعــنف والــلــجــوء الى الــسالح
حلل خالفـــاتـــهـــا.ان مــاذكـــر في
االطــروحــات االربــعه من حــلـول
ـواطنة فـهي بالرغم من ـسألة ا
احتوائها على شيء من الصحة
ـــســــأله بــــشـــكل لــــكن لـم حتل ا
نـــهــائـي فــالـــدول الــصـــنــاعـــيــة
ــقـراطــيــة واالشــتــراكــيـة والــد
ـسألـة بـشكل الـسابـقـة لم حتل ا
نــهـائي وجـذري وشــامل بـدلـيل
ان اكـثر من عـشـرين بـلداً غـربـياً
تـــعــاني فـــيه فــئـــات من شــعــور
بـالـتـمــيـيـز وتـزداد رغـبـتـهـا في
تـــأكــيـــد هـــويــاتـــهــا الـــفــرعـــيــة
وخصـوصياتـها وتصل رغـبتها
احياناً الى االنفصال كما حصل

في كتالونيـا والباسك (اسبانيا)
واسكتـلندا (بـريطـانيا) والـكبيك
(كـندا) وجـنـوب فـرنسـا وجـنوب
ايـطـالـيـا. اما الـدول االشـتـراكـية
الـــســـابـــقـــة فـــلم حتل مـــســـألـــة
ـواطـنـة ومــا أنـهـارت االنـظـمـة ا
الشـمـوليـة حتى انـبعـثت مسـألة
الــهــويــات ووصــلت الى حــروب

نظاميه ونزعات اهلية. 
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وقامت دول متعـادية مع بعضها
البعض (في يو غسالفيا  6دول)
وفـي االحتــاد الـــســوفـــيــاتي 15
دولـة وفي تـشــيـكـو سـلـوفـيـاكـيـا
(جمهـورية تشـيكـيا) وجمـهورية
سلـوفياكـيا التي انفـصلت بشكل
.امـا الــعـالم الـثــالث فـعـلى هـاد
الــرغم من تـخـلف وعــدم حتـقـيق
االركــــان االربــــعـــة االســــاســــيـــة
للـمواطـنة فـهنـاك جتارب نـاجزة
حـتى االن حتـقـقـت فـيـهـا مـسـألة
واطنة بتـأكيد احترام احلقوق ا
واحلـريـات والـهــويـات الـفـرعـيـة
تـعايشة في مثـلما هي (الـهند) ا
اطـــار مــــواطـــنــــة مــــتـــســــاويـــة
لـلـقـومـيـات واالديـان والـطـوائف
والــــلـــغــــات وكـــذلـك مـــالــــيـــزيـــا
وغـــيـــرهــــاان حتـــقـــيـق قـــدر من
الـــتـــســـامح واعـــتـــمـــاد مـــبــاد
ـكن ان يكـون طريـقنا ـساواة  ا
واطـنـة الـعضـويـة خارج نـحـو ا
نـطاق الـتشبث بـصراع قـد يكون
واطـنة حصـيلـة حتـمية قاتالً.فـا
كــمـــركــز االنـــتـــمــاء الـــقـــانــوني
والسـياسي لـلـوطن وهي مفـهوم
ــشـــاركــة يــقـــوم عــلـــيه مـــبـــدأ ا
الـسياسـية في تعـميق العـضوية
الــكـــامــلـــة بــ الــفـــرد والــدولــة
لتـحـديـد مـقـومات وطـنـيـة الـفرد
الــتي تــتــجـــســد في الــدفــاع عن
ـــنــحه مـن حــقــوق ــا  الــوطـن 
وواجــــبـــــات من أهـــــمــــهـــــا حق
الــتـصــويت والــتــرشـيـح وتـولي
ـناصب في الـدولة الـتي تعـتبر ا
من اهم مــســتــلــزمــات االنــتــمـاء
للـدولة كوحدة سـياسية مـتكاملة
تتـألف من وطن (أقلـيم جغرافي)
وامــة (شــعـب) ونــظــام وســلــطـة

(دولة). 
تأتـية من االنتساب واطـنة ا  فا
واالنـتــمـاء الـطــبـقي لــلـوطن هي
ـكن مـصـادرته حق انـسـانـي ال
فـهي لـيـست هـبه من احـد لـيحق
لـه سـحـبـهـا او مـصـادرتـهـا وفق
االهـواء واالمـزجـة الـقـائـمة عـلى
أســــاس الــــقــــيـم الــــعــــضــــويــــة
ـذهـبـيـة واحلـزبيـة كـمـا يـرها وا
احلـكام الـذين نصـبهم احملتل.ان
ــوضــوع اليــتــعـلـق بـالــدين بل ا
بـالــعالقــة بـالــسـيــاسـة والــدولـة
وهــذه االخـــيـرة لــهـا قـوانــيـنـهـا
الــــتي تــــعــــلــــوا  فــــوق جـــمــــيع
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