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  ١ الثقيل التوتاليتارية إرث القاع قيم

  

  القصاب لطيف
  

 نفوس يف وتتجذر، التوتاليتارية احلكومات ظل يف تنشا اليت السلوكية املظاهر جمموعة هي القاع بقيم املقصود
 والفقراء والنخبة السوقة جمتمعات بني بالتساوي وتشيع، احلكومات تلك عن الصادر اخلوف بفعل األفراد
 على مبدياا التكهن يصعب مبدد التوتاليتاري احلكم رحيل بعد حىت للعيان ماثلة وتظل، سواء حد على واالغنياء

  . القطع جهة
  

 االضطهاد هلواجس املعرضني االفراد غالبية من الصادر الشريف وغري احملموم التنافس بكوا ايضا تعريفها وميكن
  .ما مغرم من اهلروب او ما مغنم على احلصول اجل من مستمرة حماوالت يف وذلك، الدائمة

 اليت الفطرية القاع قيم حتدثه الذي اخلراب وحجم خبطرها تفوق املستبدة البيئات عن النابعة القاع قيم ان
 القيم ان ذلك ؛ احلضارة ملكوت خارج تعيش اليت البدائية اتمعات بعض احلاضر العصر يف عمليا جتسدها
 اىل تصل حاملا ضارة سلوكيات من عليه تعودت ما وتنبذ مساراا عن حولتت ما سرعان الفطرية الفاسدة
  .التعليم من معقول مستوى

  
 بعيد امد اىل الناس نفوس يف املتحكمة هي تظل التوتاليتارية ارهاب نتيجة تولد عندما املتدنية القيم هذه ان بيد 

 متاما ما بلد يف التوتاليتاري احلكم انتهاء من بالقصرية ليست فترة بعد وحىت التعليم مستويات عن النظر بصرف
 البالد اصاب الذي التحول منذ واالقتصادية والسياسية الفكرية ميادينها يف العراقية الساحة وتشهده شهدته كما
 هذه على القامتة بظالله والقى الشامل الدكتاتوري القمع من قرن ربع حوايل بعد الدميقراطية حنو ٢٠٠٣ عام

  :يلي وكما ،رحيله بعد حىت الثالثة امليادين

   الفكري امليدان: اوال

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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 القيام عند املوضوعي العلمي البحث بتحاشي تتمثل عام بوجه العراقي الفكري الطرح يف السائدة السمة تزل مل 
 وينكرون، بعينها نقاط يف اخلوض الباحثني من الكثري يتجاهل ما فغالبا، ما فلسفي او فكري حتليل مبهمة
 الباحثني هؤالء خلوف اال لشيء ال، الفعلي االمكان على الواضحة قابليتها مع قاطعا انكارا حدوثها االتاحتم
  .الواقع ارض على عمليا متظهره خيشون مبا التفكري جمرد من

   
 معني فكري اطار حتت تنضوي مثقفة خنبة يضم عراقي جملس كل يف اليسر مبنتهى الظاهرة هذه ترصد ان ميكن
 االنسان اىل ينظر حيث الدائمة االمكانية وجود مع، االس تلك من القليل اقل اال اخلط هذا عن ذيش وال

 او العام احمليط مع التكيف على القادر غري املريض نظرة - انفتاحا الفكرية االس اكثر يف حىت - فكريا املتحرر
 بنسب توزع الذي التوتاليتارية االيدلوجية ارث من االعلى السنام ميثل االخري العنصر وهذا، بوالءاته املشكوك
  .واالباعد االقارب بني عادلة

   السياسي امليدان: ثانيا
 الرئيسة الصيغة بفضل القاع لقيم الناقل الرئيس الوسط مرتبة على احلالية العراقية السياسية بعض الطواقم حتوز 

 الذي القانوين باملعىن احملاصصة ليست طبعا، احملاصصة صيغة ا واملقصود، العام السياسي املشهد يف املتحكمة
 واقعيا حال ميثل وجوده فرض على االمر فهذا، والتعليم والصحة الدخل حيث من لألفراد متساوية حقوقا يرتب
 احتكار تعين واليت املعاشة احملاصصة هي ولكن، منها واملكتسبة الفطرية العراقي اتمع ازمات من االعظم للقسم
  .ذاك او املكون هلذا والوحيد االبدي التمثيل مسمى حتت ما اجتماعي مكون وامتيازات حلقوق ما سياسية جهة

  
، املتحاصصني الشركاء بني املربمة االتفاقيات على مستمرة انقالبات من السياسية الصيغة هذه به امتازت ما إن

 جينيه مما اكرب مكاسب خصمه جيين ان الاحتم من سياسي طرف كل خوف من يتأتى التسقيطي اخلطاب وشيوع
 املدفوعة القاعدة هذه على االول املقام يف املبنية السياسية اللعبة يف شركائه احد بفضح ما طرف يبادر ان او، هو

  ).البائد( التوتاليتاري النمط من املستصحبة الثقة وانعدام القلق حبالة اصال

  االقتصادي امليدان: ثالثا
 مفاصل مجيع يف واإلفساد الفساد ظاهرة استشراء هو امليدان هذا يف وضوحا التوتاليتاري شكلال صور اشد من 

 بشكل الفساد ظاهرة اىل االجتماعية النظرة اختالف هو االمر يف ما واخطر، تقريبا البالد يف االقتصادية احلياة
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، مقبولة عرفية دالالت حتت فرادا لدن من تصنف اخذت الفساد لفظة ان جتد باللعنة وصمها من فبدال، كبري
  .الفساد شرعنة واقع وجود مع السيما

  
 اقدمت قد كانت االنتخابات مفوضية ان يف الربملان قبة داخل رمسيا اثباته مت ما القضية هذه على شاهد واحدث 

 بعض على يةالقانون الصفة إلسباغ اال لشيء ال، الرمسية اجراءاا ينظم الذي القانون فقرات بعض تعديل على
 سند وجود دون ومن ٢٠١٠ – ٢٠٠٧ عام من مبوجبها العمل مت واليت، قبلها من املتخذة التعيني قرارات
 يف الفتالوي حنان الربملانية النائبة للمأل ذلك اوضحت مثلما، الثالث السنوات تلك طيلة حقيقي قانوين

  . ٢٠١٠/  ٥/ ٢ بتاريخ احليدري فرج االنتخابات مفوضية لرئيس استجواا
  

 ان جيب بالذات) املستقلة( اهليئة هذه ان افتراض يف يكمن هذه الفساد جزئية هذه يف الشديد االسى وموضع
 والرتاهة، القانون مبتطلبات احلريف االلتزام ذلك ومن، االخالقية باملسؤوليات التحلي درجات اعلى على تكون
  .للسلطة السلمي والتداول السياسية العملية عةصنا يف االساسي احلجر متثل حتديدا اهليئة هذه الن
  
 عن متاما خمتلفة بأسس ميتاز بناءا يستدعي التوتاليتارية احلقب عن النامجة االجتماعية االمراض معاجلة مشروع ان
 مببدأ يتجلى ما الدميقراطية الدول بناء يف االسس امنت من فان الشعوب جتارب وحبسب، احلقب تلك سادت اليت
 جبهات اىل اتمع تشظي ومينع، واالعتبارية املادية االنسان كرامة حبفظ يتكفل الذي املبدأ هذا، نةاملواط

 من بدال، املرة هذه املتبادل االحترام قاعدة على مبنية، موحدة رئيسة وية الفرعية اهلويات ويوحد، متناحرة
  .املتبادل اخلوف قاعدة

 
.
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