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واحدة من املشكالت اليت وقع فيها النظام احلايل يف العراق بعد )2003م( هو عدم الرتكيز 
على قضااي الذاكرة، واليت عن طريقها يستطيع مواجهة املشكالت اليت يتعرَّض هلا النظام بصورة 

مستمرة، وكذلك يعيد تعزيز الثقة بينه وبي اجلمهور.
ويبيِّ )أريك دافيز( -بذا الصدد- أبنَّ الذاكرة االجتماعية ميكن أن تصبح أداًة فعَّالًة يف 
ترسانِة الدولة للسيطرة االجتماعية، وبعكِس ذلك، ختاطُر الدولة بنفسها إذا ما جتاهلت الذاكرة، 

خصوصاً أثناء نوابِت التغريُّ االجتماعي السريع. 
يوازي عمل الذاكرة ما تقوم به أجهزة األمن يف الشارع، أو القضاة يف دوائر احملاكم، إال أنَّ 
الفارق بينهما هو أنَّ تلك األجهزة تواجه مشكالت حدثت، يف حي تعمل سياسات الذاكرة على 

الوقاية من تلك املشكالت قبل حدوثها.
وإذا كانت الدولة غري قادرة على توجيه سكاهنا عب عودهتم إىل املاضي، ال ميكن أن تنتج 
سياسات انجحة، واحلكومات اليت تتواصل مع مجهورها بكالم غري خمطط هلا، هي الدول األكثر 

عجزاً يف صناعة هوية وطنية. 
اليت تشرتك با جمموعات بشرية معينة  التصورات االجتماعية  ا  الذاكرة أبهنَّ وميكن تعريف 
بصدد أحداث وقعت يف املاضي، واليت شكَّلت هويتها ووضعها السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

املعاصرين.
ابملؤسسات  املرتبط  العمل  وهو  الذاكرة  وسياسات  الذاكرة  عمل  بي  فرق  مثَّة  أنَّ  على 
فسياسات  اجملتمع.  لصاحل  لتفعيلها  غريها؛  دون  معينة  حلظات  لتعزيز  االجتماعية  أو  احلكومية 
الذاكرة اليت تنتهجها الدول متنح األفراد قصصاً وقيماً مشرتكة ختدم الوائم والسلم االجتماعيِّي، 

وتعيد الرتابط بي الدولة وأفرادها.

نحو مؤسسة رسمية للذاكرة العراقية
 )ترسانة الدولة للدفاع عن نفسها(

د. عدنان صبيح ثامر *

* ابحث متخصص يف أنثروبولوجيا اخلطاب.
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إنَّ  إذ  املاضي،  عن  التحدُّث  على  واحلث  املشاعر،  إاثرة  على  الذاكرة  سياسات  وتعمل 
مراجعة املاضي تدفع األفراد إىل التوصُّل والقدرة على اختاذ قرارات فيما لو عادت تلك األحداث، 
السياسات  إنَّ  أي:  السلطة،  تنتجها  اليت  املؤسساتيَّة  العالقات  شبكة  طريق  عن  ذلك  ويكون 
احلكومية تكون مرتبطة برابط شبكي حيمل اآلمال نفسها يف الذاكرة، وال ميكن ختطِّي مؤسسة معينة 

من دون إدراكها املنهجية العامة اليت تسري با الدولة. 
ا عن طريق  ال ميكن أليِّ نظام سياسي أن يصنع ذاكرته بطريقة اجتهادية، أو فردية، وإنَّ
وللهزات  للطوارئ،  باً  ومتحسِّ للمجتمع،  والثقافية  اجملتمعية  الظروف  يراعي  علمي  منظم  ختطيط 

االجتماعية اليت قد تؤثِّر على حمو تلك الذاكرة. 
وأتسيساً على تلك الرؤية فإنَّ إغفال النظام احلايل يف العراق هو التوجُّه حنو الذاكرة أوقعها 
للجمهور،  يف عدد من املشكالت، وإحدى تلك املشكالت هي فقداهنا خلطاب واضح مقنع 
خصوصاً يف األوقات اليت مرَّ با البلد وكانت أكثر األوقات حرجاً، مثل: سيطرة عصاابت داعش 
على أراضي واسعة من العراق، تقابل ذلك بصمت حكومي يف تشجيع أهايل املناطق احملتلة إىل أنَّ 
تدافع عن أرضها ونظامها السياسي؛ ألنَّ الصمت كان سببه هو عدم االرتباط املؤسسي بي النظام 
احتجاجات  األمر يف  الذاكرة، وقد تكرَّر  يتجلى بوضوح عن طريق سياسات  واملواطني والذي 
تشرين )2019م( واليت كان فيها احملتجون ميلكون خطاابً يعلو خطاب الدولة، وللسبب نفسه 

كان هناك صمت مؤسسايت للتخاطب مع اجلمهور.
تلك أهم املشكالت اليت رافقت النظام السياسي يف العراق، وجتعلنا نفكِّر جدايً بضرورة أن 
تكون هناك مؤسسة ختتص بقضااي الذاكرة يف العراق، وتسعى إىل جعل الذاكرة اجلمعية للمواطني 
النظام واملواطني  التقارب بي  للمواطني يف هوايت مشرتكة، جاعلة من  تنظيماً، وموحَّدة  أكثر 

وسيلة فعالة ملواجهة مشكالت التغريُّ االجتماعي، واالحباطات املرافقة أليِّ تغيري.
لشعوبا،  موحدة  لتكون  قدمية،  مرتبطة حبقب  اترخيية  ذاكرة  إنتاج  على  الدول  تعتمد  إذ 
وتعتمد الدول احلديثة على ذاكرة مشرتكة مع الشعب تكون يف العادة قريبة، متفق على أركاهنا، 

يتشارك يف إنتاجها النظام والنخب الثقافية ومنظمات اجملتمع املدين املتخصصة بقضااي الذاكرة.
وعلى ذلك ميتلك العراق الذاكرتي التارخيية واملتمثلة حبضاراته وتراثه الديين والوطين، فضاًل 
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عن حقبه التارخيية اليت مثَّلت ازدهار العراق وحتوله إىل قبلة للعامل، فمن املمكن أن تكون معّزِزة 
للهوية االجتماعية املمثلة ألغلب العراقيي، والذاكرة احلديثة برموزها وعناوينها فضاًل عن قصصها 
اليت من املمكن إعادة تبنيها مؤسساتياً؛ لتكون فعَّالة يف منع العنف، واالقتتال الداخلي من جهة، 

وتعيد الرتابط بي املؤسسات اجملتمعية واملواطني من جهة أخرى.
تُعبَّأ تلك الذاكرة عن طريق املؤسسات الرتبوية والتعليمية مثاًل، فالنزاع االجتماعّي الذي 
عاشه العراق يف أعوام )2005م( و)2006م(، إذ جيب أن تعمل املؤسسات الرتبوية على حتويله 
إىل درس لتعلُّم تقنيات نزع العنف، وحتويل اجملتمع إىل جمتمع سلمي، عن طريق عدد من البامج 
أو قومياً، ولتعرف كل  املختلفة مذهبياً  املناطق  أبناء  التواصل بي  تزيد  اليت  الكشفية منها  سواًء 
فرد منهم حبقيقة اآلخر، ومسح الصورة النمطية املرسومة اليت سبَّبت العنف السابق، أو عن طريق 
املناهج اليت تذكر بتلك املرحلة ومأساهتا لتحدث مترداً عليها من قبل الطلبة ممَّا مينعهم من املشاركة 

فيها إن عادت.
وال ميكن أن حيدث ذلك إال عن طريق منهجية واضحة للدولة تسري يف خط واحد مستمر 
غري قابل للتبدل، ترعاه مؤسسة متخصصة تفرِّع تطبيق منهجها على املؤسسات الرتبوية والثقافية 
واالجتماعية، فإنَّ املؤسسات اخلاصة ابلذاكرة اكتشفت أنَّ بطوالت كرة القدم احمللية هي وسيلة 
لتفريغ  وسيلة  الرايضي  التنافس  فيكون  اجتماعياً،  احتقاانً  تشهد  اليت  املناطق  بي  تواصل جمدية 
ذلك االحتقان، وللتواصل اجلديد بي أفراد تلك املناطق، وسيكون أولئك الشباب، أو األطفال يف 

ح أفكار آابئهم املسبقة اليت رمستها السياسة واحلروب الداخلية. املدارس نوذجاً يصحِّ
أمَّا احلرب على داعش واليت كانت أهم حرب خاضها العراقيون للدفاع عن بلدهم ابتفاق 
ا حتولت إىل دروس ميكن االستفادة منها، أو مل تتحوَّل إىل حلظة مهمَّة لتذكري  اجلميع، فال أعتقد أهنَّ
ا بقيت حبيسة التفاعالت االجتماعية  العراقيي بوية جامعة دافعوا مجيعاً هلا؛ والسبب يف ذلك أهنَّ
ا ستأيت أجيال أخرى وال تتذكر تلك اللحظة، خصوصاً  لألفراد األكثر وعياً داخل اجملتمع، وربَّ
مع عمليات التشويش اليت حتدث أثناء النقل حىت إن كانت النوااي سليمة، يف حي لو كان هناك 
الدولة جتاه  برسم سياسة  يهتمُّ  تعمل على كتابة نوذج واضح  ا  فإهنَّ مؤسسة متخصصة ابلذاكرة 
هكذا أحداث، تضمن استمرارها بعانيها السليمة عن طريق النصب التذكارية واملتاحف، واملناهج 
الرتبوية، والبامج الثقافية والكتب والقصص، اليت تسري مجيعها يف خط رمسته مؤسسات الذاكرة 
يكون رأيها يف هذا اجملال ملزماً للمؤسسات األخرى، بل حىت احملاكم وجلسات التحقيق القضائية 
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ذاكرة  لتكون  املؤسسات  لتلك  عام  من خمطط  جزءاً  عرضها  يكون  الكبى  ابألحداث  اخلاصة 
اجتماعية ال ميكن زحزحتها، متنع تكرارها وتدفع مجيع املواطني إىل احلذر من مستقبل يشبهها؛ 

ألنَّ املاضي الذي ننساه حمكوم عليه ابلتكرار.
فواحدة من اإلسهامات اليت جتعل العمل يف الذاكرة فعاًل بطريقة جيدة، وينال أصداء يف 
إنتاج شبكة  تبنيه من قبل مؤسسات معينة، تعمل تلك املؤسسات على  العلوم االجتماعية هو 
من البامج واخلطوط املنهجية حىت ال تقع يف فخ التناقضات، وتشرتك يف تلك الشبكة عدد من 

املؤسسات املعنية سواًء كانت املتصلة منها ابلطفل، أم ابملراهق، أم ابلشباب، أم ابملرأة. 
وزارة  إصدارات  به  تقوم  وما  املتاحف،  به  تقوم  ملا  موازايً  عماًل  الرتبوية  املناهج  تعمل  إذ 
الثقافة، يوازي النصب التذكارية، يف حي تنتج الدولة أعياداً وطنية تسري يف ذات النهج الذي خطته 

الستعادة املاضي.
ويوجد جانب مهم يغفل عنه أصحاب القرار يف العراق، هو الثبات على أعداء وأصدقاء 
أنَّ الدول اليت تتخذ أعداء  معيني، فإنَّ املتخصَّصي يف قضااي الذاكرة وتعزيزها اكتشفوا حديثاً 
كثريين يكون أفرادها حمبطي غري واثقي من قدرهتم بصورة كبرية؛ ويعود ذلك اإلحباط من الشعور 
بعدم القدرة على مواجهة هؤالء األعداء الكثريين، ممَّا أدَّى إىل حتوُّل يف سياسات كثري من الدول 
احلديثة وغريت من مفاهيمها جتاه أعدائها، وحدَّدت عدداً معيناً، وما عداه وإن اختلفوا معهم يف 

م ليسوا أعداء.  السياسة أحياانً إال أهنَّ
الظروف والسياقات اجلديدة فرضت عليه أعداء على  العراق بعد )2003م( بسبب  يف 
املستوى الدويل، ولعدم وجود مؤسسات متخصصة حتدِّد األعداء فإنَّ الظروف املختلفة تنتج أعداء 
جدد فضاًل عن األعداء السابقي، ويوجد أسباب أخرى متعلقة ابختالف األيدولوجيات احلزبية 
ا عدوة للعراق، فإنَّ املواطني يف مقابل ذلك يعانون  واليت جعلت كل حزب يفرتض جهة معينة أبهنَّ
من ضغط كبري وضيق حلقة الوصل مع اآلخرين بسبب األعداء الكثر، يف حي من املفرتض أن 
ترتبط تلك القضية بؤسسات الذاكرة املرتبطة ابلسلطة، واليت حُيدَّد بواسطتها األعداء عن طريق 
معرفة توجهات النظام العام للدولة، ويُعزَّز ذلك ببامج معينة مع التأكُّد علمياً أنَّ أولئك األعداء 
ال ميكن أن يكونوا أصدقاء مستقباًل، وبذا يـَُتَخلَّص من نظرية )كل غريب عدو( تلك النظرية اليت 

غادرهتا حىت األنظمة األكثر عزلة؛ لعواقبها األليمة على جمتمعاهتا.
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حنو مؤسسة رمسية للذاكرة 
نتيجة ملا تقدَّم فإنَّ العراق حباجة فعلية لتجاوز إخفاق عدم االهتمام ابلذاكرة عن طريق 
أتسيس مؤسسة متخصصة برسم سياسات الذاكرة )مؤسسة الذاكرة العراقية(، ترسم سياسة الدولة 
بطريقة علمية جتاه الذاكرة، وتساعدها على االقرتاب من مواطنيها يف األوقات احلرجة من الكوارث 
واحلروب، أو أوقات التغريُّ االجتماعي، وتساعد هذه املؤسسة الدولة على صياغة خطابا، عب 
أيدلوجية حمددة تصنع عن طريقها هوية اجتماعية واضحة ومقبولة للجميع، عب رسم سياسات 
والرتبويَّة،  والعلميَّة،  والثقافيَّة،  )الفنيَّة،  املختلفة:  أبنواعها  اجملتمعية  ابلتنشئة  املعنية  للمؤسسات 
والسياحيَّة(، َوْفق أسس علمية حمدَّدة األهداف يصنعها املتخصصون داخل تلك املؤسسة وغري 
معرضة لالجتهادات واأليدولوجيات اخلاصة، وحتدِّد تلك اآللية الطريقة التطبيقية لسياسات التذكُّر، 

واليت متنع التناقضات يف املواقف واألهداف.
وتتوىلَّ مؤسسة الذاكرة املقرتحة عدداً من املسؤوليات أمهها:

الرتكيز على نقط اترخييَّة معينة حتمل يف أهدافها قيماً ورواية مشرتكة بي اجلميع..  
تصدير رؤية واحدة للحدث بدل الرواايت املتناقضة، فمثاًل حلظة 2003 قد افرتق عليها .  

ا حلظة ختلص من  العراقيون، منهم َمن يراها حلظة احتالل أجنيب للبلد، ومنهم َمن يذهب إىل أهنَّ
نظام استبدادي قاتل. ويف كلتا احلالتي خسر العراق التعامل مع تلك اللحظة بصورة موحدة.

تنظيم القصص الكثرية، وجعلها بدياًل لألساطري اليت تصنعها املصاحل اخلاصة..  
تسمية األعياد الوطنية وأايمها َوْفق أهدافها الواضحة واملدروسة..  
حتديد أعداء البلد بصورة واضحة، وجعلها رؤية الدولة، لتكون بدياًل عن املساحة الكبرية .  

اليت تتيح إدخال أعداء جدد.
احلكومي .   للخطاب  توصيات  وإصدار  العنيفة،  األحداث  ذكر  من  التخوُّف  منطق  أبعاد 

بتقدمي اعتذارات عن اليت كانت الدولة طرفاً فيها، وتصميم متاحف خاصة هلا؛ لكيال تتكرَّر مرات 
أخرى؛ ألنَّ الصمت يولِّد احتقاانً جيعل التمرُّد على الدولة مبراً وبصورة أكثر عنفاً.

التنسيق بي املؤسسات املختلفة ليكون اخلطاب واحداً غري متناقض..  
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إجراء دراسات بصورة مستمرة؛ ملعرفة نسبة قَبول اآلخر والتعايش السلمي بي أبناء اجملتمع، .  
وأدوات تغذية العنف؛ لتقدمي توصيات بشأهنا.

املسامهة يف وضع اآلليات والبامج لتطبيق سياسات الذاكرة، بطرائقها املختلفة: )متاحف، .  
وأعياد  وترفيهية،  وبرامج سياحية  تذكارية،  احتفالية، ونصب  وفعاليات  دراسية،  ومناهج  وكتب، 

وطنية، وبرامج تلفزيونية(.
مراقبة املؤسسات احلكومية وغري احلكومية، وتقدمي توصيات لتعديل براجمها املضرة للتعايش .   

والسلم اجملتمعيي.
وحتمل تلك املؤسسة صفة رمسية حكومية تشبه مؤسسات الفكر املرتبطة ابلدولة هلا قانوهنا 
ح هيكليتها وتعاقداهتا ومتخصصيها وترتبط مباشرة بجلس الوزراء  اخلاص يشرَّع يف البملان، ويوضِّ
)لتعطيها القوة يف تطبيق براجمها(، وتكون ذات استقالل مايل وإداري، أمَّا ختصُّصات أفرادها فهي 
تشمل شهادات عليا من أقسام: )علم االجتماع، واألنثروبولوجيا، والتاريخ، والفنون، وعلم النفس، 

وإعالم، وعلوم سياسية، وعلم اآلاثر، والقانون، واللسانيات(.


