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مدخل

وعملياته  السياسي  ونظامها  الدولة  فكرة  عن  مبعزل  الوطين  األمن  عن  احلديث  ميكن  ال 
ابجململ، فاألمن الوطين هو الصفة اجلامعة لكل ما يتعلق بكيان الدولة، وهدفها األساس الذي 
وجدت من أجله، سواًء ابلفكرة اجلنينية األوىل عن األمن والدولة، وصواًل إىل تطوُّر مفهوم األمن 

إىل األمن الوطين الشامل مبا يضمه من تعقيد وتركيب.

تركِّز هذه الورقة على مفردة مهمة تتعلَّق إبحدى عمليات النظام السياسي، اليت تتدفق عب 
سياسات عامة تتخذها احلكومة لتعزيز صورة الدولة وترسيخ مكانتها يف الذاكرة اجلمعية، مفرتضة 
أنَّ تعزيز الرمزية الوطنياتية يقود إىل تدعيم أسس الدولة املعنوية يف الشعور اجلمعي، ممَّا يعّزِز بدوره 
قدرة النظام السياسي على استخدام الدعم املعنوي من اجملتمع للنجاح بسياسته، وتدعيم قدرته على 

الوفاء ابلتزاماته فيما خيص األمن الوطين.

السياسات الرمزية والدولة

ا )خلق واستخدام الرموز السياسية اليت تدعم الشعور ابملواطنة  تعرف السياسات الرمزية أبنَّ
املسؤولة وتغذي اإلحساس ابلوالء الوطين، وتدفع املواطني إىل تقبُّل التضحيات واملصاعب وبذل 
كل ما هو نفيس يف سبيل رفعة الوطن()1(. يبيِّ هذا التعريف أنَّ هناك عملية صنع ذاكرة مجعية، 
وأنَّه يُعمد أحياانً يف سبيل تعزيز سردايت الدولة إىل خلق رمز، وإن مل يكن موجوداً يف اتريخ الدولة 

وتراث أمتها.

قام حلفظ األمن ترتكز على عقد اجتماعي  الدولة بوصفها مفهوماً  القول إنَّ  ومن انفلة 
مؤسس، وهذا العقد االجتماعي، وبقدر ما يركز على موضوعة أساسية تتعلق خبلق الدولة ألجل 
حتقيق األمن، فإنَّ هذا العقد ابلنهاية يرتكز على منظومة القيم اليت يشرتك فيها املتعاقدون، وتذكر 
الدراسات الدستورية أنَّ الدستور بوصفه القانون األساس الذي يعرف الدولة وينظم شأنا، يستند 
1. يوسف حسن يوسف، أيديولوجيات احلياة السياسية يف الدول النامية، )عمان: مركز الكتاب األكادميي، 2016(، ص205.

السياسات الرمزية والدولة

حيدر عبد المرشد *

*  ابحث.
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على ما يسمَّى )السنة األساسية( وهي ما توافق عليه اجملتمع وتعاقدوا على احرتامه.

تضمُّ هذه السنة األساسية جمموعة واسعة من العناصر، املادية واملعنوية، والقيم، والعقائد، 
هذه  وتضمُّ  املكتوب،  أم  املادي  أم  الشفاهي  كان  سواًء  ابجململ،  والرتاث  والعادات،  والتقاليد 
األمة  عنفوان  شد  دورهم  يكون  ابلبطولة،  يتصفون  وأشخاصاً  اترخيية،  وحمطات  رموزاً،  العناصر 

وترسيخ احرتامها لنفسها، وتربطها بدولتها ونظامها السياسي.

وبقدر ما ترتبط األمة برموزها، وبقدرة الدولة ونظامها السياسي على استدامة حضور ذلك 
الرمز املؤسس بطريقة ال تعرقل التقدم حنو املستقبل مع احلفاظ على اهلوية والذات املستقلة لألمة، 
لألمن  السياسات احلكومية -اليت تشكِّل ابجململ رافداً  بقدر ما يتحقق هذا اهلدف، فإنَّ جناح 
العامة ترتبط  العام ونيله، ما دامت السياسة  الوطين للدولة- يكون أكثر إمكانية للتحقق الرضا 

ابلدرجة األوىل بتحقيق الرضا العام.

العمارة، وأسلوب  فنية، ونط  الرمزية طرائق متعددة تظهر عبها نصب  السياسات  تتخذ 
الدولة  قوة  ومظاهر  العسكرية،  واالستعراضات  والشعر،  واملوسيقى،  والفنون،  واألمساء،  اللبس، 

وهيبتها، وأمور أخرى متعددة.

متثِّل هذه السياسات رابطاً معنوايً غري منظور، يشد الفرد إىل دولته، ويعّزِز مواطنته، وهي 
ال تتفعَّل بسهولة وبطريقة تلقائية، بل تستند إىل عوامل عديدة متشابكة ومعقَّدة، تبدأ من أول 
حلظة قيام الدولة، واالتفاق عليها، وقبول النظام السياسي املنبثق عنها، وتشييد البنية القانونية اليت 
يعتمدها النظام إلدارة الشأن العام، بطريقة جتعل الفرد جيد أنَّ قبوهلا شرط مواطنته، وأنَّ مواطنته 

مثينة وتستحق التضحية.

مث ترتسَّخ عب آليات وقنوات التنشئة، بفرض أنَّ التنشئة متثِّل العملية اليت مبقتضاها تـُنـَْقل 
القيم عب األجيال، َوْفق قنوات معينة تتمثَّل ابألسرة ومجاعات األقران واملدرسة ووسائل التواصل 

واإلعالم وكل ما تتضمنه التكنولوجيا ضمن هذا النطاق.

اترخيية،  معرفة  تتطلَّب  معها  التفاعل  عملية  فإنَّ  التارخيية،  النصب  عن  مثاًل  حتدثنا  فلو 
د إجنازات املاضي،  الطالب يف املدرسة، تبيِّ له اتريخ بلده بطريقة انصعة، متجِّ يتلقاها  وتنشئة 
خ تلك احملطات التارخيية ضمن عملية تلقي متواصل عب قنوات  وتعّزِز مشاعر الفخر الوطين، وترسِّ
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اليت  والُنُصب  واملبدعي،  والعلماء،  والفناني،  والشعراء،  الوطنيي،  األبطال  مثل ُنصب  متعددة، 
تتحدث عن ثورات البلد، ومسريته يف البناء، ويالحظ مثاًل يف هذا السياق أنَّ الدول الراسخة، 
ا تعّزِز تلك املناهج بزايرات ميدانية إىل املتاحف،  وبقدر ما تعتمد مناهجاً اترخيية يف مدارسها، فإنَّ

والنصب التذكارية.

ومن البديهي أنَّ مسألة التنشئة الوطنية َتُصبُّ ابلدرجة األوىل على النشء اجلديد، وقد ال 
تكون فاعلة مع الذين تقدَّمت بم أعمارهم يف ظل أزمات متعددة شهدها بلد مثل العراق، ممَّا يعين 
ضرورة االلتفات إىل موضوع السياسات الرمزية ضمن العملية الرتبوية يف املدارس العراقية، بطريقة 

تعّزِز تكوينهم السياسي يف طريق تعزيز املواطنة الفاعلة واحلس الوطين.

السياسات الرمزية يف العراق

ميكن القول، إنَّ السياسات الرمزية يف العراق كانت ويف غالب األمر انعكاس لأليديولوجيا 
املهيمنة، تشكِّل الرمز َوْفق رؤيتها، وتعيد تسويق الرمزي التارخيي بطريقة خمتلفة عن احلقيقة التارخيية 
اليت انطوى عليها، مثل حتويل قومية بعض الشخصيات التارخيية، أو منع تداول راوية اترخيية معينة، 
أو حمو رمز اترخيي معي، ممَّا انعكس بدوره على الرؤية اجلمعية للنظام السياسي والدولة من خلفه.

فتجاهل الرموز اليت ترتكز عليها القيم اجملتمعية، أو حماولة إعادة كتابتها وأدجلتها، ستولد 
موقفاً مضاداً لسياسات النظام السياسي، وجيد موقفاً يف السياسات الرمزية املعادية لرؤيتهم الشعبية 
الرضا عن  بعدم  تبدأ  يولِّد قطيعًة بي اجملتمع والدولة؛  أنفسهم، ممَّا  على  هلويتهم، وحصاراً  قمعاً 
إىل  وصواًل  السياسي،  للنظام  العامة  السياسات  جممل  عن  الرضا  لعدم  وتتسع  الرمزية،  السياسة 

القطيعة مع الدولة ابجململ.

حقبة  بي  متفاوتة  بدرجات   ،2003 العام  سبقت  اليت  السنوات  ن  إابَّ حدث  ما  وهو 
وأخرى، ممَّا ألقى بظالله على النظام السياسي الذي قام بعد التغيري، فاصطبغت السياسات الرمزية 
حبمائية انطلقت من مبدأ اخلوف من الرمزايت املضادة، وحتركت اجملاميع اإلثنية َوْفق منطلق العداء 
السرداييت، واحلرص على إبراز الرمزية التارخيية لكل جمموعة إبزاء الرمزية األخرى، ال بصفتها رمزية 
متكاملة مع اآلخر، أو موازية له على األقل، ولكن بصفتها رمزية معادية، أتثراً بسياسات النظام 
مع  تتناغم  رواية رمسية ال  مع  تتوافق  أو رمزايت  تسويق رمزايت سلطوية،  اعتمدت  اليت  السابق 

املخيال اجلمعي.
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يف احلقيقة، إنَّ مواقف الذاكرات اإلثنية جتاه الرمزايت التارخيية العراقية جتعل من الصعب 
على الدولة الرتكيز على رموز اترخيية معينة، كان هلا دور كبري يف صنع اتريخ العراق بصورة خاصة، 
إذ ما يتعلَّق ابحلقبة اإلسالمية يف العراق، فاملواقف املذهبية حتكم مواقف اجملاميع اإلثنية جتاه التاريخ 
العراقي، هناك خلل يف التعامل مع التاريخ املاضي بوصفه واقعاً اليوم، يتحكَّم ابلفضاء العام، حىت 
تلك األحداث التارخيية اليت ال شأن هلا ابحلالل واحلرام من الدين. الدين الذي صار عب مظهره 

املذهيب إثنيات تضع املذهب حداً بينها وبي اآلخر.

والتعدد اإلثين بدوره أوجد رمزايت إثنية متعددة، تسعى كل إثنية إىل فرضها على اآلخرين، 
أو اختاذها رمزية مركزية للدولة، الدولة الضعيفة، وغري املتفق عليها يف العراق، ممَّا حوَّل الرمزايت إىل 
عوامل أتزمي، وعرقل استثمارها كسياسات عامة للدولة، تسهم يف تعزيز اهلوية، وتوفري الدعم الالزم 

للدولة، لسياساهتا التنفيذية، اليت تتطلَّب صباً حىت الوصول للرضا العام.

ومن البديهي أنَّ تعدُّد الرواايت الرمزية ال يعين أن تتم االستجابة هلا ابجلملة، ففي النهاية 
هدف السياسات الرمزية هو إجياد سردايت جامعة متوافق عليها تعّزِز العقد االجتماعي للدولة، 
ولكن يف الوقت نفسه أنَّ شعور اجملموعات السكانية ابلغنب واخلوف على سردايهتا يتطلَّب السري 
خبط وسط يعمد إىل الرموز املتفق عليها وإبرازها، وشد اجليل إليها ضمن عملية التنشئة اليت تشكِّل 

أساس املشاعر الوطنية يف كل جمتمع ودولة.

ويف الوقت الذي اتسمت سياسات الدولة الرمزية بعد 2003 بذا التشتت، وخضوعها 
القطاعات األخرى بدعم معنوي  العامة يف  للمخيال الشعيب، مبا قاد إىل عدم تعضيد سياساهتا 
الزم من قبل اجملتمع، مبا يسهِّل إجراء احلصول على الرضا عن السياسات، ممَّا استمرَّ لوقت طويل 
العراقية مبختلف  الرمزية اليت حتققت من إجنازات القوات املسلحة  مل يكسره سوى االستثمار يف 

ن عمليات حترير األراضي احملتلة من تنظيم )داعش(. صنوفها واملتطوعي إابَّ

فضاًل عن هذا، وحبكم إعادة التأسيس الدميقراطي بعد العام 2003، مل ُتْسَتحدث سياسة 
رمزية وطنية توازي هذا احلدث، أي: مبعىن رموز مرتبطة ابلنظام الدميقراطي، برتسيخ الدميقراطية يف 
الوعي اجلمعي، سواًء عب رموز التأسيس ملا بعد العام 2003، كأشخاص أسهموا مسامهًة فاعلًة 
ع الفعل الدميقراطي، وحتوِّله  يف بناء النظام السياسي َوْفق املعايري الدميقراطية، أو كممارسات تشجِّ

إىل أسلوب حياة يومي، حيرتم اآلخر، ويتقبَّل شروط اللعبة الدميقراطية.
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على سبيل املثال، مل يُؤسَّس متحف يوثِّق مسرية تطوير املؤسسات الدميقراطية يف العراق، 
والشهداء الذين دفعوا دمهم مثناً حلماية االنتخاابت، واألشخاص الذين نظروا هلا، وقادوا محالت 
تزال  وما   ،2003 العام  بعد  الراحلة  الوطنية  الرموز  تكرمي  عن  انهيك  فردية،  بصورة  اجتماعية 
الشوارع حاملًة لألمساء القدمية اليت ترتبط حبقبة البعث، وما تزال أمساء األحياء ترتبط ابلعسكريي، 
الرموز  أمساء  الئقة حبمل  فشل ابستحداث شوارع جديدة  مع  البعث،  نظام  مبناسبة وضعها  أو 
الوطنية، وعزَّز هذا تردِّي مستوى اخلدمات، الذي ربط ما تبقى من بنية حتتية ابألنظمة السابقة 

للعام 2003، وهو تقصري كبري تتحمَّله احلكومات العراقية مبختلف مراحلها.

وترتبط هذه املشكلة -خصوصًا- أبزمة رمزية اثنية مهمة، وهي ممَّا قام عليه النظام السياسي 
للجدل  مفصل  جمرَّد  املوضوع  هذا  فأصبح  البعث،  جترمي  وهي   ،2003 العام  بعد  الدميقراطي 
السياسي، ال خيضع لآلليات القانونية والقضاء العراقي، ويظهر لضرب خصم سياسي وخيتفي يف 
أغلب األوقات، ويف ظل الفشل الذي أشران إليه. استغلَّ البعثيُّون الصداميُّون هذا؛ إلعادة متجيد 
حقبة البعث، مع الرتكيز على الفشل احلكومي، ونقص اخلدمات، وتضخيم املشاكل، من دون 
وجود قدرة إعالمية حقيقية تركِّز خطابا على األشياء اجليدة اليت حدثت بعد العام 2003، مثل 
ارتفاع املستوى املعاشي، واحلرايت العامة، واحلرايت الدينية، أو تبي ارتباط بعض املشاكل ابحلالة 
االجتماعية العراقية، وليس ابلسياسات احلكومية بصورة مباشرة، من دون أن نعفي احلكومة من 

مسؤوليتها بضرورة ممارسة دورها يف اإلكراه الشرعي لتطبيق القواني.

العام 2003، وحنن نؤكِّد هنا ضرورة  اليت ُشيِّدت قبل  البارزة هي تلك  النُُّصب  ما تزال 
احلفاظ عليها، واخلطأ الكبري الكامن يف دعوات هتدميها، فهي نصب وطنية ذات داللة جامعة وال 
تتعلَّق برموز النظام، مثل نصب الشهيد وغريه، يف الوقت نفسه مل ُيشيَّد أيَّ نصٍب حديٍث حيمل 
القيمة الفنية اليت انطوت عليها النصب القدمية، بل قامت بعض احلكومات احمللية مبفاقمة املشكلة 
بنصب هزيلة جلبت هلا السخرية، ومل تدعم السياسة الرمزية املتوخاة منها، بل ميكن القول إنَّ فكرة 
السياسة الرمزية ابلطريقة اليت اتبعت قبل العام 2003 غائبة ابجململ عن احلكومات العراقية املركزية 
قبل احمللية، فلم تُوثَّق جرائم البحث بصورة جيدة، ومل يتم إنشاء متحف يوثِّق احلقبة الدموية اليت 
راح ضحيتها ماليي الشهداء العراقيي، سواًء أولئك الذين اخنرطوا يف املعارضة السياسية، أم الذين 
ذهبت دمائهم هدراً يف حروب عبثية، كلها يتم جتاهلها اليوم؛ بسبب ضعف السياسات احلكومية، 
وقوة الدعاية البعثية املضادة اليت حتاول جتميل تلك احلقبة مستغلة، وسائل التواصل االجتماعي، 

والفشل احلكومي.
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ومع بروز مئات املواضيع اليت تستحق نصباً ختلدها بعد العام 2003، مث ازدايد ما يستحق 
التخليد بصورة أكيدة عقب معارك حترير األراضي العراقية من تنظيم )داعش(، والشجاعة اليت متت 
عبها، تلك العمليات، كلها ميكن أن تتحوَّل إىل نصب تدخل يف السياسات الرمزية للدولة، وتعّزِز 

وجودها، وتدعم التجربة الدميقراطية، وهي غائبة ابجململ عن رؤية احلكومة املركزية.

مقرتحات لتطوير قدرة احلكومة على استثمار السياسات الرمزية

يف ظل التأزم الذي حتمله الذاكرة الدينية، ميكن العودة إىل الوراء الستخدام سياسات رمزية 
أكثر حترراً من وطأة التاريخ الديين، وميتلك العراق يف هذا اجلانب حصيلًة اترخييًة واسعًة، تعود به 
إىل العصور القدمية واحلضارات اليت قامت يف العراق، منذ احلضارة السومرية وما تالها )اببل، وأكد 

وآشور( وغريها.

ويف احلقيقة هناك خلل كبري يف تدريس اتريخ العراق القدمي يف املراحل الدراسية العراقية، ومتر 
عليه الكتب املنهجية مروراً عابراً يف مرحلة واحدة تتناوله ضمن التاريخ القدمي، ويف ظل االنقسام 
إىل فرعي أديب وعلمي، وعدم وجود درس التاريخ يف الفرع العلمي تتعمَّق اهلوَّة بصورة كبرية، ممَّا 
جيعل معرفة الطالب العراقي بتاريخ العراق القدمي حمدودة، وما يتلقاه من دروس قبل الفصل العلمي 
واألديب يركِّز تركيزاً كبرياً على املراحل التارخيية اليت هي حمل جدل أصاًل، مثل: )التاريخ اإلسالمي، 
والتاريخ احلديث واملعاصر(، وهي حقب حممَّلة ابملشاكل، واألزمات التارخيية يف ذاكرة اإلثنيات 
العراقية، واليت حرص كل فريق منها بعد العام 2003 على زج رمزايته، بل روايته الشخصية يف 
هذه املناهج، وإلزام اآلخرين بدراستها كحقيقة، بتقليد اتم ملا حدث قبل العام 2003 من إخضاع 

التاريخ للرؤية األيديولوجية.

وطأة الذاكرة الدينية، اليت تلح على اجلانب السليب من التاريخ تتحكَّم برؤية اجملتمع العراقي 
السياسي،  اجلدل  لصاحل  والعلوم،  الرتمجة،  احلكمة، وحركة  بيت  إجنازات  فتغيب  العراق،  لتاريخ 
اخلالفة  من  املتأخرة  العصور  يف  ابلعباسيي  املتميزة  العلويي  عالقة  عن  احلديث  ـمثالًـ  ويغيب 
العباسية، فنذكر مراثي الشريف الرضي لشهداء آل البيت، ولكن ال يذكر أحد أنَّ الشريف كان 
خلفاً ألبيه يف نقابة األشراف، وأنَّ شقيقه املرتضى خلفه يف النقابة، اليت كانت منصباً مهماً له أثر 
سياسي، وخمصصات كبرية، كما ال يذكر أحد أنَّ النقابة انتقلت إىل النجف األشرف يف العصر 
للحج، وميتلك جيشاً، وله حكومة فدرالية يتحكَّم  العباسي املتأخر، وكان نقيب األشراف أمرياً 

بقرارها حبرية اتمة عن اخلليفة العباسي يف بغداد.
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دين  مزاجيات رجال  إىل  العام  الفضاء  عنها يف  التارخيية، واحلديث  الرمزايت  إنَّ خضوع 
ا يعين استمرار األزمة بي اإلثنيات على  د، إنَّ يتكسبون من األزمة، وحيرصون على إخفاء ما يوحِّ
أساس اترخيي، واستمرار عجز الدولة عن ترسيخ وجودها وبسط سلطانا لتحقيق األمن الوطين 
يف العراق، وسيستمر ضعفها، وعدم قدرهتا على بناء سياسات رمزية تعّزِز اهلوية الوطنية، وتدعم 

السياسات العامة للدولة، منها:

تفعيل رقابة املؤسسات الدينية على املنابر، ولكل املذاهب اإلسالمية، وال بدَّ أن تصدر هيئة . 	
االتصاالت واإلعالم قرارات حبظر بث اخلطب الدينية، أو اجملالس املنبية اليت تتضمَّن حتريضاً 

يرتكَّز على رموز اترخيية، مبا قد يسبِّب مترتساً طائفياً.

الرتكيز على عوامل التوحيد والرتاث املعنوي الداعم ملشاعر الفخر اجلمعي، عب األعمال الفنية . 	
اليت متأل الفضاء العام وتركِّز على الالوعي اجلمعي حىت يصبح حقيقة، مثل اإلجنازات املعرفية، 

العلماء مبختلف ختصصاهتم، احلضارات القدمية يف العراق.

تاليف أخطاء احلقبة السابقة ابختاذ موقف أيديولوجي من احلدث التارخيي، مبا يفقده رمزيته . 	
األولية،  املراحل  يف  ُتدرِّس  اليت  التارخيية  املناهج  يف  النظر  إعادة  يعين  مبا  اإلجيابية،  املعنوية 
ومنح املساحة املستحقة لتاريخ العراق القدمي وحضاراهتا، وضرورة تدريس التاريخ حىت ناية 

الدراسات األولية على السواء بي الفرعي العلمي واألديب.

الثقافة، . 	 وزارة  بعضوية  األمي،  يرأسها  الوزراء،  جمللس  العامة  األمانة  يف  جلنة  تشكيل  نقرتح 
وعلم  النفس  وعلم  األنثروبولوجيا  يف  ومتخصصي  الفناني،  ونقابة  والرتبية،  العايل  والتعليم 
االجتماع والسياسة، لغرض وضع سياسة رمزية متكاملة اجلوانب، متتد لتغطية كل ما ميكن 
أن يكون سياسة رمزية تدعم الدولة العراقية، مثل: املوسيقى، والفنون، والنصب واجلدارايت 
حُيتفل با  أايم وطنية  واختيار  التعليمية،  املناهج  الرموز، وإدخاهلا ضمن  العامة، وغريها من 
من قبل الناس، والطلبة يف املدارس، والدوائر احلكومية، والقنوات الفضائية، مع التأكيد على 

األانشيد الوطنية، وغريها.

ضرورة اختيار نشيد وطين عراقي، كلماته واضحة يف حب العراق، فضاًل عن ضرورة استبدال . 	
العلم العراقي الذي ارتبط شكله حبقبة البعث، وميكن العودة إىل أحد األعالم العراقية القدمية 
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اليت مل تشكِّل موضع جدل، وكانت متثِّل العراق، وال ترتبط حبقبة البعث، كما أنَّ من الضروري 
نشر العلم يف نواحي املدن، بسواٍر عالية تشكِّل مهابة يف روح الناظر هلا، وتعّزِز ارتباطه ابلعلم 

ورمزيته الوطنية.

العراقية، واستحداث متحف يف كل . 	 ضرورة تفعيل السفرات املدرسية للطالب إىل املتاحف 
حمافظة، ال يقتصر على التاريخ العراقي القدمي، أو الوسيط، أو احلديث، بل متاحف تتناول 
املسرية الدميقراطية يف العراق، والتضحيات العراقية، وما قدَّمه البلد من شهداء يف معاركه ضد 

التنظيمات اإلرهابية وغريها.

تشكِّل مداخل املدن رسالة دائمة ترتسَّخ يف الالوعي اجلمعي، ضرورة اختيار شواخص تكون . 	
مسامهة يف السياسات الرمزية للبلد، وتوضع يف مداخل مرتبة، ومنظمة للمدن العراقية.

استثمار الزايرات الدينية الكبى لتحويلها إىل رافد يسهم يف تعزيز السياسات الرمزية العراقية، . 	
عب تنظيمها بصورة جيدة، ومنح التسهيالت للعراقيي، والرتكيز على الكرم العراقي وما شابه 
ممَّا يرافق هذه املناسبات، وترتبط هذه احلرية ابلنظام الدميقراطي بعد العام 2003، وتعزيزه 

تعزيزاً هلا وحفاظاً عليها.


