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الو�سيلة الأهم يف �صناعة الر�أي العام
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الغزاوي

ثقافة التحليل
هنا� ،س�أتناول التحليل وثقافته العامة ال�شاملة  :ال�سيا�سية والإجتماعية
والإقت�صادي���ة والفكري���ة� ...إلخ ،وكل ما يت�صل بثقاف���ة التحليل الذي
ريا �إىل حد ال يطاق ،فن�شاهد
�أ�صب���ح مبتذال
ً
ورخي�صا و�سطح ًيا وخط ً
«املحلل�ي�ن» عل���ى �شا�ش���ات التلفزة وال�صح���ف واملج�ل�ات وال�شبكات
الإلكرتوني���ة وغالبيته���م لي�س���وا حملل�ي�ن وال ميتلكون �أدن���ى ثقافة �أو
مه���ارة يف التحلي���ل ،وامل�شاهد �أو الق���ارئ ي�شاهد ه����ؤالء وي�صدقهم،
وه���م الأغلبي���ة ،مما ي�شكل خط��� ًرا على الر�أي الع���ام .حيث �ساهمت
تلك الآراء م�ساهمة كبرية يف ت�شكيل و�صناعة الر�أي العام والقناعات
وحتويل���ه �إىل ممار�س���ات مادية ملمو�سة ،وهنا مكمن اخلطر وهذا ما
نلم�سه من احداث دموية وجمازر يومية يف عدد من البلدان.
مث�ل�ا عندم���ا ي�ص���رح �أحد �أدعي���اء التحلي���ل �ضد �أح���د ال�شخ�صيات
ويحر����ض عليها ويلفق حوله���ا الإفرتاءات والأكاذي���ب فان ذلك وبعد
قليل �ستتعر�ض تلك ال�شخ�صية �إىل عملية قتل.

الأ�س ـ ــباب

يف التحلي���ل العلمي ينبغي �إعتماد جمرى الأح���داث الواقعي ،اخلربة
احلية ولي�س املحاكمات املنطقية.
لنق���ر�أ يف معجم مبادئ املعارف االجتماعي���ة ال�سيا�سية العلمية ففيه
املعطى اليقني امل�ؤكد ب�شكل كامل ونهائي وكما يلي:

 -1التحليل والرتكيب:

عمليتا التفكيك العملي �أو الذهني للكل �إىل �أجزاء ،وتوحيد الكل من
الأج���زاء ،والتحليل هو و�سيلة للبحث يف املوا�ضيع التي متكن من فرز
الأجزاء من الكل وتناولها بالدرا�سة امل�ستقلة.
ومل���ا كان املو�ض���وع املعق���د ال يقت�ص���ر عل���ى جمموع الأج���زاء ،فالبد
لتوحيده ذهنيا من تطبيق طريقة �أخرى وهي الرتكيب.

 -2املفه ـ ـ ــوم:

�إحدى وحدات التفكري الأ�سا�سية� ،شكل منطقي يبني بوا�سطته �شكال
التفكري الآخران )احلكم  -اال�ستنتاج( ميكن املفهوم من معرفة الواقع
على نحو �أعمق من الإح�سا�س والإنطباع والتطور.

هن���اك �أ�سب���اب كثرية لنمو ظاهرة املحللني املزيف�ي�ن ،منها �أن بع�ضهم  -3الفر�ضية:

م�أج���ورون وعم�ل�اء ومرتزقة جلهات معين���ة ت�سعى لتنفي���ذ �أجندتها
و�أهدافها بوا�سطة ه�ؤالء.
ومنه���ا حب الظه���ور والوجاهة جعلت البع����ض ي�ست�سهل الظهور على
ال�شا�شات ،يتحدث عن ق�ضايا خطرية ب�أحاديث بعيدة عن املو�ضوعية
والواقعي���ة ،ملغومة ب�أدوات العن���ف والتحري�ض والإ�سقاط وتعبري عن
انطباعات وحماقات �شخ�صية واجتهادات خاطئة ونتائجها مدمرة.
والبع����ض الآخر يعت�ب�ر التحليل جمرد مهن���ة �أو وظيفة يتقا�ضى عنها
الأموال واملراكز وهو ال ميتلك من ثقافة التحليل �أي �شئ �إمنا ي�ستعمل
عقل���ه اخلال�ص والت�أمل ولي�س من خ�ل�ال املعطيات والوقائع امللمو�سة
وتفاعلها العميق� ،إ�ضافة �إىل العامل الذاتي ون�ضجه وتكامل �أدواته.
والبع����ض يلج����أ �إىل املعلوم���ات ولي����س املعطيات التي يج���ب �أن تكون
�أ�سا����س التحلي���ل ولي�س املعلومات ،الن املعلوم���ات غري م�ؤكدة وحتتاج
اىل وقت كاف لإثبات م�صداقيتها و�صحتها �أو �إثبات عدم م�صداقيتها
و�صحتها.

ال ـعــام ـ ـ ـ ــل

التحليل العلمي
40

الفر�ضي���ة ه���ي ا�ست���دالل نظري مل يربه���ن عليه بعد ،به���ذا تختلف
الفر�ضي���ة ع���ن النظري���ة التي حتمل طابع���ا �صحيح���ا ومربهنا عليه
علميا.
ان و�ض���ع الفر�ضي���ة وتعليله���ا والربهان عليها نقط���ة �ضرورية لتطور
املعرفة العلمية.

التحليل االكادميي

ي�ستن���د هذا التحليل اىل نظري���ات ومفاهيم ومقررات درا�سية قدمية
جام���دة ومل تع���د قائمة الآن و�ألغيت من مقدرات الدرا�سة ولي�س على
اخر ما تو�صلت �إليه البحوث والدرا�سات يف جمال التحليل خ�صو�صا
بع���د �أن تراج���ع الإهتمام باخلرب املج���رد الذي �أ�صب���ح متاحا وفوريا
وبو�سائل عديدة.
ولك���ن بع����ض الأكادميني وه���م قليلون بطبيع���ة احل���ال �إ�ستطاعوا �أن
يواكبوا عملية التط���ور والتقدم الب�شري والتكنولوجي ويتكيفوا مع ما
�أنتجت���ه من مع���ارف و�أ�ساليب لي����س يف جمال التحلي���ل �إمنا يف كافة
جماالت احلياة ولذلك ف�إن حتليالتهم �صائبة و�صحيحة.

