
اجتاهات األحداث، العدد 19 6

ــة  ــن أو صناع ــاط األكاديميي ــام وأوس ــال الع ــي المج ــل، ف ــا قي مهم
ــا،  ــداث أو تحليله ــاء بوصــف األح ــن االكتف ــه يمك ــن أن ــرار، م الق
وإنتــاج تقديــرات بشــأنها، باعتبــار أن ذلــك هــو المعتــاد أو الممكــن؛ 
ســتظل هنــاك مشــكلة حقيقيــة مــا لــم يتــم التوصــل إلــى حــلٍّ لمســألة 
ــك  ــرر ذل ــن دون أن تق ــدرك -م ــر ت ــز التفكي ــكل مراك ــع"، ف "التوق
أحياًنــا- أنــه إذا لــم َتقـُـْد أســاليُب البحــث المتبعــة فيهــا إلــى االقتــراب 
ــر  ــاالً غي ــا تكــون "أعم ــإن مهامه ــة، ف ــع التطــورات التالي مــن توق

ــنة 2016  ــك س ــّول ذل ــد تح ــة"، وق منتهي
إلــى عقــدة لــدى الجميــع، ُتمثــل أحــد أهــم 
مالمــح العــام الــذي يبــدو فيــه العالــم مندفعاً 

خــارج الســيطرة "العلميــة".

وبالمناســبة، كان هــذا هــو الوضــع 
نفســه فــي الســنوات الماضيــة عموًمــا، 
األكاديميــة  التعبيــرات  أن  درجــة  إلــى 
التــي ُتركــز علــى حالــة "عــدم اليقيــن" 
و"عــدم القابليــة للتوقــع" و"الوضــع العادي 

الجديــد" و"نظريــات التعقيــد"؛ أصبحــت شــعبية، يتــم تداولهــا مــن 
دون الحاجــة لشــرحها فــي برامــج الحــوارات ومقــاالت الصحــف 
واللقــاءات العامــة، وأصبــح االتجــاه الســائد هــو أن أي شــيء يمكــن 
أن يحــدث، قبــل أن يتضــح فيمــا بعــد أننــا لــم نصــدق مــا نعتقــد فيــه.

ــد  ــام 2011، فق ــع ع ــا وق ــبه م ــام 2016 يش ــرى ع ــا ج إن م
توالــت سلســلة مــن األحــداث التــي شــكلت صدمــات متتاليــة، تطرح 
الســؤال الحقيقــي الــذي يتجــاوز، بعيــداً عمــا يجــرى فــي المنطقــة 
ــا،  ــيا، وخــروج بريطاني ــود روس ــا، وصع ــاب فرنس ــة، إره العربي
وفــوز ترامــب، واضطرابــات كوريــا، وحــوادث تركيــا، وهــو: مــاذا 
يحــدث بالضبــط؟ ولمــاذا لــم نتمكــن مــن توقعه؟ قبــل أن تبدأ األســئلة 
المنضبطــة -مثــل "لمــاذا"- فــي الظهــور. والمعنــى العــام لذلــك، هــو 

أن "التفكيــر العلمــي" ذاتــه يواجــه مشــكلة حــادة.

ت�صدع علمي
ــه يمكــن أن  ــه البعــض، لكن ــز ال يحب ــى تميي أوالً: يمكــن العــودة إل
يحــل بعــض القضايــا، فالمشــكلة لــم تكــن أبــداً فــي أمــور مثــل العلــم 
أو المؤامــرة أو التاريــخ أو الفلســفة أو الديــن أو الخرافــة، وغيرهــا، 
ــى آخــره،  ــر التآمــري"، إل ــر العلمــي" أو "التفكي وإنمــا فــي "التفكي
ومــع ذلــك فــإن متابعــة مــا يــدور في بعــض المنتديــات اإلقليميــة، أو 
مــا ُيطــرح فيهــا مــن أفــكار، ُتشــير إلــى أن المعــارف العلميــة مثــالً 
)إذا كان العلــم يعنــي المعرفــة( قديمــة أو ناقصــة، إلى حــدٍّ ما، فهناك 
ظواهــر ومفاهيــم لــم تصــل إلــى نصوصنــا أو أحاديثنــا بعــد.. وكفى.

ثانيــاً: إن ذلــك ليــس أصــل المشــكلة، وإنمــا عامــل رئيســي لتفاقمهــا 
"فــي منطقــة مــا"، فالعالــم كلــه ُيفاجــأ، بمــا فــي ذلــك أكثر مؤسســات 
التفكيــر والتقديــر تقدمــاً، وبالتالــي فــإن المســألة هــي التفكيــر العلمي 

ذاتــه، أي األســاليب واألدوات التــي تســتخدم بشــكل منظــم، اســتناداً 
إلــى مفاهيــم محــددة، وقواعــد مســتقرة، للتحليــل والتوقــع، فأهميــة 
ــن مــن  القواعــد المســتقرة واألســاليب المنتظمــة تأتــي مــن أنهــا ُتمكِّ
فهــم مــا مضــى، وتحليــل مــا يحــدث، لكــن قيمتهــا الحقيقيــة ترتبــط 
بتوقــع مــا ســيأتي، وهنــا تأتــي المشــكلة، فقــد حــدث انفصــال كبيــر 

أدى إلــى تصــدع علمــي.

ــطء  ــدم بب ــم يتق ــي، كان العال ــي الماض ف
شــديد، وكانــت وســائل االتصــال بيــن البشــر 
ــة  ــكارات التكنولوجي ــت االبت ــدودة، وكان مح
ــوم،  ــر كل ي ــة ال تظه ــافات العلمي أو االكتش
ــى  ــن عل ــن المؤثري ــة للفاعلي ــدرة هائل ــع ق م
ــر  ــد تغي ــاس، وق ــلوك الن ــى س ــيطرة عل الس
هــذا كلــه، أو تصاعــدت تأثيــرات التحــوالت 
المتعلقــة بــه بســرعة صاروخيــة، بحيــث 
أصبحــت مســألة إعــادة التفكيــر فــي كل مــا 
هــو قائــم مطلوبــة، ومنها "تأثير المؤسســات" 
والنخــب، كمــا وضــح بعــد خــروج بريطانيــا.

كانــت هنــاك ثقــة فــي البحــث العلمــي، إلــى درجــٍة قيل معهــا إنه 
إذا اســتخدم باحثــان الخطــوات نفســها يمكنهما أن يصال إلــى  النتائج 
نفســها، وكأنهــا عمليــة حســابية. وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك لــم يكــن 
يحــدث بالطبــع، فــإن الثقــة فــي العلــم كانــت كبيــرة. وبعبــارة واحدة، 
ــم  ــد أه ــكلة، أح ــاً  مش ــي حالي ــاً" يعان ــمى "علم ــيء يس ــإن أي ش ف
مالمحهــا انفصــال غيــر طبيعــي بيــن األكاديميــا وصنــع القــرار، أو 
بيــن النظريــة والواقــع، مــع عدم قــدرة الجانبيــن أحياناً علــى اإلدراك 

الســريع لتأثيــرات "الطائــرات بــدون طيــار"، أي التكنولوجيــا. 

بالتأكيــد ال تــزال هنــاك ثقــة فــي التفكيــر العلمــي كأســاس للعمل، 
فوفقــاً لمقدمــة كتــاب كالســيكي شــهير، ســاهم فــي تشــكيل عقــول 
جيــل فــي المنطقــة العربيــة، للدكتــور فــؤاد زكريــا، فإن "لــكل حادث 
ســبباً" و"مــن المحــال أن يحــدث شــيء مــن ال شــيء"، والمشــكلة أن 
ســرعة وقــوع األشــياء أكبــر بكثيــر مــن ســرعة اكتشــاف األســباب 
ــر  ــبقاً. أو بصــورة أدق، ســرعة اكتشــاف تأثي ــا مس ــي أدت إليه الت
تحــوالت القشــرة األرضيــة التــي توجــد مؤشــرات الهتزازاتهــا، قبل 
ــره،  ــم تقدي ــا يت ــر مم ــر بكثي ــا أكب ــأة أن وزن تأثيره ــر فج أن يظه
كمــا وضــح ذلــك بشــأن التوجهــات الشــعبوية المتصاعــدة، وتوظيف 

وســائل التواصــل االجتماعــي، إثــر فــوز ترامــب.

 هنــا، كان مــن المفتــرض أن يتــم النظــر -إضافة لتشــغيل العقلية 
العلميــة- إلــى مــا أســماه د. ذكريــا في الكتاب نفســه قديمــاً "الحدس"، 
وحاليــاً تتصاعــد أهميــة "التحليــل الحدســي" بصــورة غيــر معتــادة، 
إلــى درجــة يتحــول معهــا إلــى أحد أســاليب التحليــل الرئيســية حالياً.
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وكذلــك المناهــج المســتخدمة فــي تحليــل أو تقديــر ظاهــرة عامــة أو 
ــة،  ــة، ولهــا مســميات واضح ــر محــددة، أصبحــت معروف مخاط
كاألحــكام المســبقة، والتفكير بالتمنــي، والقوالب الجامدة، واالنســياق 
ــر  ــم الخاطــئ، والتفكي ــرة، والتعمي الجماعــي، واالســتنتاجات المبك
الثنائــي، واالنحيــازات الشــخصية، والمقارنــات المبســطة، وغيرها. 
ثــم األهــم -حســب تعبيــر شــهير ألينشــتاين- االســتمرار فــي تكــرار 
ذلــك، وتوقــع نتيجــة مختلفــة، أي عدم التــدارك والتصحيــح والتكيف 

والتغييــر بســرعة.

الصــورة تتضــح أكثــر مــن دراســات الحالــة، فــإذا تــم التركيــز 
علــى حــاالت محــددة، كعــدم القــدرة علــى توقــع الخــروج البريطاني 
مــن االتحــاد األوروبــي، أو التصويــت األمريكي لصالــح ترامب، أو 
عــدم تمكــن مؤسســات األمــن الفرنســية من إحبــاط عمليــات باريس، 
ــكالت  ــر مش ــة، تظه ــر متقدم ــز تفكي ــا مراك ــد به ــي دول توج وه
ــا أوضــح أحــد المالحــق الســابقة  ــة، كم ــكل حال ــق ب ــة تتعل تفصيلي

للمجلــة بالنســبة لحالــة التفجيــرات اإلرهابيــة فــي باريــس.

ــالت  ــوط مؤسســية، وتحلي ــة. ضغ ــدة للغاي ــألة معق ــت المس كان
متضاربــة، وتفكيــر جماعــي أو عقليــة مشــتركة، وغيــاب التنســيق، 
ُيضــاف إليهــا -مــن واقــع حــاالت مماثلــة- تأثيــرات الخصــوم علــى 
مــدركات مؤسســات األمــن بالخــداع، وتأثيــرات محــددة للعالقــة بين 
صانعــي القــرار وجماعــة االســتخبارات، كعدم االقتنــاع أو التوقعات 
ــة،  ــئلة التوجيهي ــرة واألس ــوط المباش ــاً الضغ ــا، وأحيان ــغ فيه المبال
وعندمــا يتعلــق األمــر بتهديــد محــدد، إرهابــي دينــي مثــالً، تضــاف 
أبعــاد، كصعوبــة االعتمــاد علــى المصــادر البشــرية، أو االســتنفار 

الــكاذب والســوابق التاريخيــة، وغيرهــا.

لكــن تظــل المشــكلة العامــة فــي الحــاالت كلهــا هــي عــدم التمكن 
ــكلت  ــكل، أو تش ــي تتش ــق الت ــة الحقائ ــع، أو رؤي ــن إدراك الواق م
فعــالً، علــى األرض. وحتــى ال يتــم التمــادي فــي هــذا االتجــاه، وكأن 
ــإن اإلشــكالية األساســية  ــي كل شــيء، ف ــاً، ف ــاك قصــوراً هيكلي هن
التــي تتجــاوز قــدرات الجميــع، هــي أن البيئــة االســتراتيجية بــكل ما 
تتضمنــه مــن تغيــرات وبيانــات ومخاطــر، تشــهد تحــوالت جوهرية 
مســتمرة، إلــى درجــة قــال معهــا أحــد محللــي التهديــدات فــي إحــدى 
الــدول الكبــرى: "ال جــدوى مــن وجــود مناهــج لتحليــل التهديــدات 
لدينــا، دولتنــا كبيــرة، مســاحًة وســكاناً، عندمــا يظهــر التهديــد، 

نتحــرك علــى الفــور بقــوة قاتلــة، إلنهائــه، هــذا هــو منهجنــا".

ــاً، فبعيــداً حتــى  إن كل المحلليــن يواجهــون أوقاتــاً صعبــة حالي
ــة الكبــرى، توجــد وقائــع وتوجهــات غيــر  عــن التطــورات الفاصل
تقليديــة، تكاثــر معهــا البجــع األســود، خــارج كل الصناديق. فروســيا 
ُتتهــم بالتدخــل فــي االنتخابــات األمريكيــة، ويتــم القبــض علــى 
"شــخصيات محترمــة" تخطــط ألعمــال إرهابيــة بفرنســا، وتســتخدم 
األخبــار الكاذبــة -وليــس فقــط الشــائعات- فــي إدارة التفاعــالت 
ا مــن  السياســية داخــل وبيــن بعــض الــدول، مــع تحــول ســريع جــّدً
اليســار إلــى اليميــن فــي حــاالت مختلفــة، ويخضــع "دســتة" مــن قادة 
العالــم التهامــات قانونيــة، وتتحول تحالفــات اســتراتيجية أو عداءات 
مزمنــة بيــن يــوم وليلــة، وال يريــد الرئيــس ترامــب تلقــي معلومــات 
المجتمعــات  داخــل  وتحــدث  الوطنيــة،  اســتخباراته  مؤسســات 

حــركات عشــوائية تتجــاوز كل التصــورات، فالعقــل يواجــه أزمــة.

التوجهات التالية
ــاك دائمــاً محــاوالت، ال ســيما إثــر  بالتــوازي مــع ذلــك، كانــت هن
الصدمــات، إلعــادة التــوازن إلــى ســاحة التفكيــر العلمــي وتقديــرات 
المخاطــر، بســرعات تتفــاوت مــن حالــٍة إلــى أخــرى، أو مــن قطــاع 

إلــى قطــاع، منهــا:

ــر الســائد أو  ــي كل أســس التفكي 1- اتســاع نطــاق إعــادة النظــر ف
النظريــات المســيطرة، عبــر تطويــر مــدارس التفكيــر النقــدي 
Critical Thinking، أو الواقعيــات الجديــدة، أو المــدارس البنائية 
التــي تتحــدى توجهــات مســتقرة، فــي اتجــاه تاريخــي يتحــرك مــن 
ــة"،  ــيء إال النظري ــى "كل ش ــيء" إل ــة كل ش ــن "نظري ــث ع البح
ــدون أطــر مســبقة. ــع ب ــاك اســتعداد لتفهــم كل شــيء عندمــا يق فهن

ــاك  ــم يعــد هن ــه ل ــداً، وأن ــح معق ــم أصب ــأن العال ــة ب 2- قناعــة نهائي
ــة أو  ــاب أو الديمقراطي ــم بســيطة للحــروب أو اإلره مجــال لمفاهي
الليبراليــة أو الرأســمالية، مــع ظهور سلســلة من المفاهيــم والمقوالت 
المركبــة، التــي تحــاول تحديــد المالمــح المتداخلــة لــكل ذلــك، بــال 
قيــود، مــع عــدم انتظــار عــودة أي شــيء إلــى مــا كان عليــه، بمــا 
فيهــا االســتقرار، ويعمــل الجميــع علــى التعايــش مــع تلــك الحالــة.

ــا أن  3- فكــرة الرشــادة نفســها أصبحــت خاضعــة للفحــص، طالم
ــا ُيتصــور  ــًة لم ــدو معاكس ــات تب ــي اتجاه ــون ف ت ــن ُيصوِّ ــاك م هن
أنهــا مصالحهــم، أو مــن يقومــون بأعمــال انتحاريــة يعلمــون أنهــم 
أول ضحاياهــا، وغيرهــا. ووفقــاً لكتــاب حديــث، يبــدو أن "النــاس" 
تتصــرف بطريقــة غيــر عقالنيــة، معتمــدة علــى "الحدس" فقــط. فما 
كان مــن الصعــب التفكيــر فيــه The Unthinkable، ظهــر علــى 

ســطح األرض.

4- ظهــور مناهــج تحليــل منظمــة، تهــدف إلــى اكتشــاف كل البجــع 
ــن  ــات، م ــال تحفظ ــورة ب ــر المتص ــل، أو المخاط ــود المحتم األس
خــالل تصميمــات مســبقة ألدوار وشــخصيات تكــون مهمتهــا -منــذ 
البدايــة- الــدوران فــي عكــس االتجــاه، والدفــاع عــن "الشــياطين"، 
والتحــول نحــو الفريــق األحمــر، والتالعــب بمجــال التركيــز طــوال 

الوقــت.

األكثــر أهميــة، أن األمــر ال يتوقــف علــى إصــالح التفكيــر 
العلمــي، أو مناهــج التحليــل المتقدمــة، فهنــاك تحوالت كبــرى جرت 
ــي  ــة، ف ــاً، بســرعات متفاوت ــام الماضــي، وتجــرى حالي خــالل الع
ــوادر"  ــى "ك ــاكل وإدارات واســتراتيجيات وأســاليب عمــل وحت هي
معظــم المؤسســات المعنيــة بمتابعــة شــؤون العالــم فــي عــدٍد كبيــٍر 
مــن الــدول، ســواء كانــت مؤسســات حكوميــة أو خاصــة، أو حتــى 
ــة، أو  ــات التالي ــب الصدم ــة تجن ــدف محاول ــر، واله ــز للتفكي مراك
االســتعداد لوقوعهــا قــدر اإلمــكان، ويعــرف الجميــع الســؤال الــذي 
يجــب أن يعملــوا عليــه: لمــاذا كان الجميــع تقريبــاً قــد رتبــوا أوراقهم 
ــب  ــد ترام ــوز دونال ــل أن يف ــون قب ــالري كلينت ــيناريو هي ــى س عل
برئاســة الواليــات المتحــدة فــي اليــوم التالــي؟ وكيــف يمكــن ضمــان 

أال يتكــرر ذلــك؟.
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