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ــا أقــرب لتعريفهــا باعتبارهــا  ــة ولكنن ــرة عــن األيدولوجي تعــددت التعريفــات المعب
"علــم األفــكار" وتعتبــر األيدولوجيــة أحــد أهــم مصــادر الســلوك السياســي لألفــراد 
هــي  فاأليدولوجيــة  ماركــس،  كارل  يقــول  وكمــا  الــدول،  وحتــى  والجماعــات 
ــى أن  ــاع إل ــم االجتم ــير عل ــرى، يش ــة أخ ــن ناحي ــع. وم ــاذج” للمجتم ــي الس “الوع
التعريــف الــدارج فــي الواليــات المتحــدة لهــا ُيطلــق علــى كل نظــام معاييــر فكريــة 
تســتخدمها مجموعــات أصحــاب القــرار لتبريــر وتقييــم أفعالهــم وأفعــال اآلخريــن 
علــى النحــو الــذي يتطابــق مــع أفكارهــم. ووفقــًا لماركــس وإنجلــز، فاأليدولوجيــة 
تســتند إلــى أدلــة وحجــج تجســد العنــف للهيمنــة علــى الحكــم، وقــد اســتخدمت 
كأداة لتدجيــن العقــول فهــي تقــوم بعمليــة تنميــط وإعــادة برمجــة لعقــول 
األفــراد بمــا ينتــج ســلوكيات غيــر واعيــة وتكراريــة لــدى األفــراد وكأننــا امــام حالــة 

تشــابه الروبوتــات فــي أفعالهــا والببغــاوات فــي أقوالهــا. 

مــع بدايــات الحــراك الســوري عــام 2011، كان واضحــا غلبــة الشــعارات الجامعــة 
والبعيــدة عــن األدلجــة بشــكل عــام. ولكــن، مــع االمتــداد الزمانــي والمكانــي للثورة 
ــا  ــاالت، ولكنه ــدة مج ــي ع ــة ف ــرات أيدولوجي ــطح تمظه ــى الس ــو عل ــت تطف بات
ــل  ــن الفصائ ــد م ــت العدي ــث بات ــكرية حي ــة العس ــى الجبه ــا عل ــر وضوح ــت أكث كان
العســكرية تحمــل بعــدا أيدولوجيــا يتســم، بالعمــوم، بســمة إســامية، ولعــل 

مجموعــة األفــكار المكونــة لهــذه 
مــن  نابعــة  كانــت  األيدولوجيــة 
حاجــة للبحــث عــن أداة تســتطيع 
مــن  اإلســامية  الفصائــل  هــذه 
فــي  الشــباب  تجنيــد  خالهــا 
المعركــة ضــد النظــام وحتــى فــي 
معاركهــا البينيــة، وقــد اختلفــت 
األيدلوجيــة  هــذه  مســتويات 
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ومــدى تأثيرهــا علــى األفــراد مــن فصيــل إلــى آخــر. وخاصــة، لجهــة تحديــد طبيعــة 
التعريــف لمعنــي "النحــن" المكــون لهــذه الفصائــل فــي عاقتهــا الذاتيــة مــع 
أفرداهــا باعتبارهــم الفئــة المنصــورة، أو الجهــة التــي هــي علــى الصــواب، أو 
بعاقتهــا مــع األخريــن ومــع البيئــة المحيطــة التــي يتعاملــون معهــا، ولعــل قضيــة 
رفــض تبنــي علــم الثــورة فــي األعــوام مــا بيــن 2013 و2015 مــن قبــل بعــض الفصائــل 
اإلســامية، أو الموقــف مــن قضايــا الحقــوق والحريــات والديموقراطيــة مثــال علــى 
ــمل  ــن ش ــا ال يمك ــا أنن ــامية، علم ــل اإلس ــلوكيات الفصائ ــى س ــة عل ــار األيدلوجي آث
ــاح  ــازت بعضهــا باالنفت ــث امت ــل اإلســامية فــي بوتقــة واحــدة، حي ــع الفصائ جمي
ــذه  ــددا إزاء ه ــر تش ــت أكث ــل كان ــن فصائ ــف ع ــكل مختل ــور بش ــذه األم ــول ه وقب
القضايــا، ولعــل هــذا التشــدد جعــل هــذه الفصائــل أســيرة أليديولوجيتهــا، كمــا أن 
الظــروف العســكرية التــي عاشــت بهــا الفصائــل فــي هــذه الفتــرة والمتمثلــة فــي 
علــو كعــب ســيطرتها مقابــل النظــام ســمح لهــا بالتفكيــر بالمســتقبل علــى قاعدة 
ــبان  ــذ بالحس ــا دون األخ ــرح نموذجه ــى ط ــادرة عل ــا ق ــمت، وبأنه ــة حس أن المعرك
ألي قيــود أخــرى متعلقــة بالتوازنــات الداخليــة فــي ســورية أو اإلقليــم أو الوضــع 
ــرى مــن  ــي ت ــون الت ــل هــي العي ــة هــذه الفصائ ــت أيدولوجي ــك كان ــي، وبذل الدول
خالهــا واقعهــا السياســي، وفكــرة العمــل السياســي بالمجمــل، والتــي كانــت فــي 
تلــك الفتــرة مــن الغيــر مرغــوب بهــا؛ علــى قاعــدة أن الوقــت حاليا فقــط " للتمكين" 
وتثبيــت أركان ســلطة الفصائــل، ولكــن تــوازن القــوى فــي الميــدان بــدأ يميــل -خاصة 
بعــد التدخــل الروســي- لصالــح النظــام، كمــا أن اســتحقاقات إدارة المناطــق الخارجــة 
عــن ســيطرة النظــام باتــت تفــرض نفســها علــى هــذه الفصائــل ممــا دفــع بعــض 
هــذه الفصائــل إلجــراء مراجعــات لمواقفهــا مــن قضايــا تعتبر مشــتركات فــي العمل 
ــق  ــي مناط ــة ف ــات المدني ــى القطاع ــاح عل ــورة واالنفت ــم الث ــي عل ــوري، كتبن الث
ــة، وكان هــذا  ــارات مخالفــة لهــا فــي األيدولوجي ــح حــوارات مــع تي ســيطرتها وفت
األمــر أكثــر حدوثــا لــدى الفصائــل التــي تعتبــر مــن الفصائــل ذات الدرجــة األيدولوجية 



األيدولوجية والسياسة

Page 3

المتوســطة والمنخفضــة، ولكــن الفصائــل ذات األيدولوجيــة األكثــر حــدة وارتفاعــا 
كان هــذا الخيــار أكثــر صعوبــة بالنســبة لهــا؛ حيــث أن بناءهــا التنظيمــي بنــي علــى 
هــذه األيدولوجيــة. لذلــك، فبعــض المراجعــات الســلوكية وإن لــم يرافقهــا مراجعات 
فكريــة كانــت تســبب انشــقاقات مــن العناصــر األكثــر التزامــا أيدولوجيــا والتحاقهــا 
بفصائــل لــم تجــر مثــل هكــذا تغيــرات، ممــا كان يهــدد وحــدة الفصيل نفســه. وعليه، 
ــل  ــدأت بالفصائ ــا ب ــض حدته ــة وتخفي ــن لأليدلوجي ــة التدجي ــول إن عملي ــن الق يمك
ذات البعــد المنخفــض والمتوســط أيدولوجيــا، وبقيــت الفصائــل ذات البعــد األعلــى 
أيدولوجيــا بعيــدة عــن هــذه المراجعــة. ولكــن أيضــا عــاد الميــدان مصحوبــا بضــرورة 
التواجــد فــي األروقــة السياســية لــدى بعــض الفصائــل ليفــرض نفســه هــذه المــرة، 
فبعــض الفصائــل عانــت مــن مشــكلة التصنيــف الدولــي بســمة اإلرهــاب، ممــا يعني 
ــم  ــو ت ــى ول ــة حت ــات الدولي ــد بالضرب ــر التهدي ــت خط ــة تح ــتمرارها قابع ــا اس فعلي
تســوية الصــراع فــي ســورية. وبالتالــي، زوالهــا علــى المــدى الطويــل، كمــا أن نتائــج 
المعــارك العســكرية أظهــرت عــدم جــدوى الصــراع العســكري ضــد النظــام والــروس 

ــل دول داعمــة. ــن دون غطــاء مــن قب ــن مجتمعي واإليرانيي

 إذن، باتــت الحلبــة السياســية ضروريــة لــكل فصيــل عســكري يطمــح لاســتمرار، 
وبــات التغييــر يفــرض نفســه، وإذا كانــت الجبهــة العســكرية تســتوجب رمزيــا البدلــة 
ــك،  ــق. كذل ــة رســمية مــع ربطــة عن العســكرية، فاروقــة السياســية تســتوجب بدل
فدخــول هــذه الحلبــة ال يكفيــه التغيــر الظاهــري فقــط، بــل ال بــد مــن تغييــر 
موضوعــي، حتــى ولــو كان فــي البدايــة تغيير جزئــي لجهة قبول العمل السياســي 
وفــق ضوابــط هــذا العمــل، ومــن شــبه المؤكــد أن ضوابــط العمــل السياســي ســتفرز 
حالــة تدجيــن حتميــة أليدلوجيــة الفصائــل ذات المســتوى المرتفــع، ولكــن الســؤال 
الــذي يطــرح نفســه هنــا: هــل عمليــة المراجعــة األيدلوجيــة هــذه ســتكون مراجعــة 
حقيقيــة قائمــة علــى قــراءة واقعيــة بــأن الطــرح األيديولوجــي بســقف مرتفــع 
وصــل إلــى طريــق مســدود؟ أمــا أنهــا ســتكون مراجعــة براغماتيــة تفرضهــا الوقائــع 
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ويمكــن أن يكــون لهــا ارتــدادات عكســية فــي حــال تغييــر هــذه الوقائــع؟ وعلــى 
الضفــة األخــرى، كيــف يمكــن تبريــر مــا تــم القيــام بهــا مــن أعمــال أدت إلــى أضــرار 

بمســار الثــورة عمومــا تحــت يافطــة األيدلوجيــة مــن قبــل هــذه الفصائــل؟

ــأن دخــول  ــة، ولكــن يمكــن القــول ب ــات حتمي كل هــذه األســئلة ســتبقى دون إجاب
الفصائــل األيدلوجيــة ذات المســتوى العالــي أروقــة السياســة؛ ســينتج تدجينــا 

أليدولوجيتهــم. وبالتالــي، انعكاســات علــى ســلوكياتهم بشــكل واضــح. 
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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