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مقاالت (https://www.diae.events/category/articles)قئة المقال:

التحاليل السياسية في زمن العولمة؟

التحاليل السياسية في زمن العولمة؟

األفكار ھي علّة األحداث العاّمة، كما أنّھا قد تكون ذاتھا ناتجة عن أحداث. وبالتّالي فإّن التنازل عن فھم األفكار
لغرض محاولة مواكبة األحداث من دون (فھم العلّة)، ھو ذاته تنازل عن فھم االشكاالت الحقیقیة واالستشراف
لصالح السرد السلبي والتكرار وبالتالي استمرار األخطاء والقصور في التفكیر والقصور عن فھم واقع األشیاء

ومسبباتھا.

إّن غیاب القراءة العمیقة لألحداث والوقائع، ناتج عن األخذ باألنماط والتحالیل التفسیريّة الجاھزة، طبّقت على ظواھر
وأحداث مختلفة سابقاً، والتي تخدم مصلحة من صاغھا ودعا إلیھا وسعى في انتشارھا كسبیل واحد للفھم
والشرح. فالقراءة العمیقة تستوجب محاولة فھم دوافع وقوع األحداث ومقتضیاتھا، كما تستوجب فھم الفواعل من
مختلف األبعاد مع معرفة باألدوار المنوطة بھا إن كانت الفواعل لیست رئیسیة. وھذا بدوره محتاج إلى مداومة
التعلّم والتمرّس. ولیس مجرّد ذكر لألحداث على نحو يتوّھم منه صاحبه بأنّه يحلّل الوقائع بینما ھو في الحقیقة
خاضع لمنطق غیره في فھم الدوافع، فأخرجھا من نطاق التحلیل وألزمھا منطق التضلیل المشابه للكثیر من
األعمال الصحفیّة الیوم، ثم يغیب فھمه للفواعل ألنّه لم يلتزم عناء فھم الدوافع، فیكتفي بطرح الفعل الذي ھو
الحدث ذاته ويعید صیاغته بأسلوب مختلف عن اآلخر وفقط, وھذا ما ولّد لنا التحلیل السطحي العقیم (يصفه بعضھم

بالتحلیل األكاديمي).

تتسابق بعض األعمال التحلیلیة واألكاديمیة الیوم في تفسیر مايحدث في العالم عامة وفي المناطق التي يصاحبھا
النزاع خاصة، ولكن القارئ أو السامع لعدد كبیر من تلك األعمال سیجدھا بعیدة عن فھم االشكاالت المتمخضة عن
الصراع مثال، أو بسبب غیاب المعلومة وصعوبة تحصیلھا (data)، فإّن الكاتب قد يلجأ إلى طرق أخرى كتركیب
األعمال الصحفیة، أو يلجأ إلى التخمینات في صورة محاكاة لما يقع حقیقة من معارك على األرض. فمثال مايحدث
في الحرب الروسیة-األوكرانیة، ھو مجموعة من الصراعات األفقیة والبینیة، متمثلة في صراع مباشر واحد فقط
لطرفیین يمثالن لّب الفواعل في العالقات الدولیة-الدولة الفاعل الرئیس في العالقات. ولكن بغیاب المعلومات
الكافیة حول الموضوع، فإننا ال يمكن أن ننجرف خلف التفسیرات المطلقة فیصبح العمل التحلیلي األكاديمي عمال
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صحفیا، وال التفسیرات المقیّدة بالنظريات المختلفة، فیصیر صاحب العمل األكاديمي جازما بمخرجات حديثه، أومقاله
وبحثه في الحین يعلم الجمیع بأنھا مجرّد تخمینات لیست واقعیة، أو تحلیالت مصاغة بطريقة فوضوية كما أريد لھا

أن تكون فال يقع المقصود من البحث والتحلیل.

ومنه، فإن فوضى التحلیل التي أصبحت لألسف جزءا من األكاديمیا واألعمال المحسوبة على أنھا علمیة، سببھا
التمادي الشخصي والجماعي في التحوّل من فھم الظواھر وتحلیلھا إلى ظاھرة مايطلبه المستمعون في زمن
العولمة ومواقع التواصل، أحیانا يوصف بصیغة كل يوم تحلیل!. كما أّن البعض ال يرفأ بنفسه عن السعي نحو طلب
الشھرة أو تحصیل مادي بمجرد سرد ألي شيء ولو كان خارجا عن حقیقة القضیة وتصوراتھا. فسھولة االنجراف نحو
القاع العلمي في عصر العولمة والتيكنولوجيا (https://www.diae.events/) لیس سببه غیاب العلم ذاته بقدر ما

سببه ضرورة البروز واكتساب مكانة داخل مجال التحلیل واالكاديمیا من منطلق عولمة الظھور وتعويم الكالم.

وكمحاولة لتصحیح ذلك، فإنّنا نقول بأّن الخطأ في التحالیل والكتابات لیس بسبب قصور النظريات واألعمال العلمیة
السابقة في مجال السیاسة والعالقات الدولية (http://www.qu.edu.qa/) بقدر ماھو قصور في فھمھا وطلبھا،
والتريّث قبل التحلیل إلى أن يعلم مايقال ويفّسر ما يرى من أحوال. كما أّن البعض في مجال العالقات الدولیة وجب
له أن يعلم بأنّه لیس بالضرورة تحلیل كل شيء، وفي كل وقت وآن، وإالّ ظھرت العیوب بما ال يتستّر منھا صاحبھا إالّ

بمواصلة مشوار طرحھا واإلكثار منھا فیخیب المسعى والسعي.

إّن األحداث التي تنتج لنا أفكاراً وتدفعنا نحو التنبّؤ في التحلیل, ھي ذاتھا األحداث التي تحتاج إلى اتقان المناھج،
وفھم لمختلف النظريات والمقاربات في سبیل معالجتھا وتفسیرھا. وكذلك فإّن فھم الحدث ال يستوجب االستغراق
في معرفة كّل ما يحیط به من مقتضیات وتفاصیل بقدر اتقان تعیین الواجب معرفته حول الحدث من أجل تفسیره
وطرح المستفاد منه مستقبالً، وھذا ما توفّره النظرية في عالم السیاسة. ثم إّن الكم الھائل من المعلومات في
زمن العولمة ال يعني بالضرورة صدق صورة الحدث أو صدق التفسیر المقّدم لھذا الحدث. إذ إّن المعلومة تكسب
مكانتھا من طريق تحلیلھا وتفسیرھا ولكن ال يكون ذلك إالّ بوجود علم متین ُيصنّف المعلومة ثّم يفّسرھا ويستعملھا
لخدمة ذلك التحلیل. فالذي ال يعرف حتى جغرافیا منطقة آسیا وشرق أوروبا وتاريخ الصراعات في تلك المنطقة،

كیف له با� أن يحلّل الحرب الواقعة ھناك بكّل جرأة وفخر بما ال يملكه من علوم تصنّف له المعلومة الواردة؟

ومن البالوى التي أصبحت طاغیة في تفسیر وتحلیل األحداث الواقعة، االلتزام بالمرجعیّة أو األفكار المسبقة
والمغلوطة في الكثیر من األحیان. فأصبح الكثیر من المحلّلین ال يفرّق بین الفكرة التي بني علیھا الحدث، وبین
فكره ومرجعیته في التحلیل والتي يريد أن ُيلزم الحدث بھا من خالل تحلیله. ففھم أفكار الحدث والفواعل المحیطة
به يزيد من عقالنیّة التحلیل ويزيد من احتماالت الخروج بنتائج استشرافیّة ممكنة الحدوث وبالتّالي فإّن الحدث قد
ولّد أفكارا أخرى قد تبنى علیھا أحداث أخرى وھكذا. أّما االلتزام من دون معنى بمرجعیّة وأفكار جاھزة مسبقة كأن
يكون المحلّل من مؤيدي نظرية سقوط أمريكا والعالم الغربي قريبا، أو من المتحمسین جّدا لنظرية المؤامرة لدرجة
اإليمان المطلق بوجودھا في كل شيء، فإنّه قد يزيد من حماسة الطرح والتحلیل فیخرج من العقالنیّة المتّزنة إلى
الغوغائیّة، والشعباويّة اآلنیّة في تحلیله للحرب الروسیة-األوكرانیة. ومع انتھاء الحدث ينتھي ذلك التحلیل معه
ويضمحل ألنّه لیس قابالً لتولید فكرة، ولیس قابالً الستشراف ما بعد الحدث إذ إنّه كان على صیغة مايطلبه

المشاھدون حینھا وقد انتھى ذلك الحین وتحوّل مطلبھم معه.

فوضى التحلیل ال تختلف عن فوضى األفكار التي تحیط بالعلم عموما، وبعالمنا العربي واإلسالمي خصوصاً. وأحد
أھّم مسبّباتھا ھو التسرّع في الوصول إلى المسّمیات –كلفظ محلّل أو مفكّر- مع قصور واضح في التزوّد بما يحتاجه
التحلیل أو الطرح الفكري من علوم واجتھاد مستّمر غیر منقطع وال متقطّع. فالتحلیل ھو لیس حديث المقاھي أو
المنتديات ومواقع التواصل بقدر ما ھو حديث مؤصّل للحدث وُمصنّف له، فیجعله تاريخاً لما سبق فیرجع إلیه قابالً،

ومفّسراً أو قاعدة قد ُيبنى علیھا ما يلحق مستقبالً، وهللا أعلم.
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| 27 يونيو 2022 | مقاالت  د. علي حفظ هللا محمد 

https://www.diae.events/?) قراءة نقدية في كتاب إحياء النحو إلبراهيم مصطفى
(post_type=post&p=129874

مختصر ملخص القراءة النقدية في إحياء النحو في البداَيِة َقد َيَتساءُل الُمتلقي لِماذا ِكتاُب ِإحياِء الن�حو ِبالّذاِت: ولِإلجاَبِة َعن
َذلَِك…

| 23 مايو 2022 | مقاالت  عبد هللا الجباري الحسني 

https://www.diae.events/?) هل اليهود والنصارى مؤمنون؟ – مقاربة قرآنية
(post_type=post&p=129715

أجمع علماء المسلمين عبر العصور على أن مصطلح المؤمنين أو أهل اإليمان ال يطلق إال على من اعتنق الدين الذي…

| 19 مايو 2022 | مقاالت  الدكتور باي زكوب عبد العالي 

تنبيه األنام عن حرمة الترحم واالستغفار لمن مات على غير دين اإلسال
(https://www.diae.events/?post_type=post&p=129677)

بسم هللا الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين. لقد هالني ما ضجت به وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم بين
مترحم، ومستغفر،…

المقاالت ذات الصلة
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(/https://www.diae.events/members/6261)  عرض الصفحة الشخصية
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 من 2022-12-31 إلى 31-12-2022

ندوات ومؤتمرات ودورات مباشرة عبر قناة مركز

(https://www.diae.events/events/120134) 

(https://www.diae.events/events/120134)

 من 2021-12-31 إلى 31-12-2021

تابعونا على تلغرام وفايسبوك وتويتر وإنستغرام

(https://www.diae.events/events/87458) 

(https://www.diae.events/events/87458)
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 من 2023-08-16 إلى 16-08-2023

ضع إعالنك هنا: “المؤتمر الدولي..” واستفد من

(https://www.diae.events/events/67544) 

(https://www.diae.events/events/67544)

 من 2023-11-22 إلى 22-11-2023

ضع إعالنك هنا: “المعرض الدولي ..” واستفد

(https://www.diae.events/events/67546) 

(https://www.diae.events/events/67546)

اتصل بنا

 رقم الهاتف : 00212668947094

(contact@diae.events (mailto:contact@diae.events : البريد اإللكتروني 

 (/https://www.facebook.com/diae.events) (https://twitter.com/diae_events) 

(/https://www.instagram.com/diae.events) 

(https://www.youtube.com/channel/UCNtLrh6UKdk-A7XRSbkwOdQ) 
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تقارير
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