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غال ًبا ما يجري تخصيص الدراسات االسترشافية ملستويات تحليلية ك ّلية ( ،)Macroسواء أكانت دراسات
عىل مستوى وطني  /قومي أم عىل مستوى دويل ،وناد ًرا ما تطلب اإلحاطة مبستويات ّ
أقل تجمي ًعا ،أي
املستويات التحليلية الوسيطة ( .((()Mesoوهذا ما ُيفلح يف تقدميه هذا الكتاب ،أي يف تطبيق اآلليات
واملؤسسات ،وهي املستويات الوسيطة التي
اإلسرتاتيجية واالسترشافية عىل مستويات األقاليم والرشكات
ّ
تكتيس أهمية حاسمة يف العامل املعارص ويف االقتصاد ما بعد الصناعي الجديد ،ال س ّيام فيام يتع ّلق بتوليد
املعرفة ونرشها ونقلها.
مالحظة أوىل يف شأن هذا الكتاب ،أنه ال يروم مقاربة تفصيلية لالسترشاف بقدر ما يهدف إىل منح
القارئ مقدمة مر ّكزة عن االسترشاف اإلسرتاتيجي ،عىل امتداد ثالثة فصول رئيسة ،أضاف إليها املؤلفان
يف هذه الطبعة املزيدة ً
فصل راب ًعا .والفكرة األساسية التي ينطلق منها املؤ ّلفان ميشيل غوديه وفيليب
دورانس هي الربط بني االسترشاف واإلسرتاتيجية ،ذلك أنّ "الفعل من دون هدف ليس له معنى ،كام
يخصصان الجزء
ثم جاء مفهوم "االسترشاف اإلسرتاتيجي" .ولذا نجدهام ّ
أنّ االستباق يح ّفز الفعل" ،ومن ّ
األول من الكتاب" :الرصامة الالزمة من أجل عدم انضباط فكري" ،للتعريف الدقيق بأوجه االختالف
الجوهرية بني التخطيط واإلسرتاتيجية واالسترشاف ،توطئ ًة للحديث عن االسترشاف اإلسرتاتيجي
ثم قام املؤلفان بتسليط الضوء عىل االستخدام السليم ألساليب
من خالل حاالت عملية توضيحيةّ .
االسترشاف اإلسرتاتيجي وأدواته ،بالنظر عىل وجه الخصوص إىل مستوى عدم اليقني ()Incertitude
ومتط ّلباته لعدد أكرب من السيناريوهات ك ّلام زادت درجة عدم اليقني.
ومن حيث أنّ قوى التغيري يف عامل موسوم بالطفرة الدامئة تُساهم يف زيادة درجة عدم اليقني ،يعرض
غوديه ودوران إىل أربعة مواقف إزاء املستقبل ،هي التالية :ال ّرضوخ للتغيري (السلبية ،)Passivité
ّ
والتحض للتغيريات املتو ّقعة (التحضري للفعل
والفعل يف حالة من االستعجال (ر ّدة الفعل ،)Réactivité
 ،)Préactivitéوأخ ًريا الدفع يف اتجاه التغيريات املنشودة (استحداث الفعل  .)Proactivitéويرى
ويجسدان
املؤلفان أنّ التوليفة الرضورية للمواقف الثالثة األخرية هي التي تش ّكل ماهية االسترشاف،
ّ
هذه ال ّرؤى النظرية بتطبيقات عملية عىل الرشكات الفرنسية :أو دي إف ( ،)EDFوآكسا (،)AXA
والوكالة الوطنية لتحسني السكن يف أفق .)ANAH( 2010
ّ
يستهل الفصل الثاين" :من
يتم وضع اإلطار العام لالسترشاف اإلسرتاتيجي والقضايا التي يهتم بها ،ح ّتى
وما إن ّ
مشكالت االسترشاف اإلسرتاتيجي إىل مناهجه"َ ،
عرض منهجيات االسترشاف اإلسرتاتيجي يف منحى عميل أكرث
املؤسسات.ويفمق ّدمةهذهاملنهجياتطريقةالسيناريوهات(االستكشافيةواملعيارية)
يستهدففئةالرشكاتو ّ
1

تخص
تخص "املستوى التحلييل التجزيئي" ( ،)Microأي الدراسات املستقبلية التي ّ
ويف اآلن ذاته ،ال نكاد نجد دراسات استرشافية ّ
مستوى الفرد وعقالنيته وسلوكياته.
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ومراحل بلورتها ،باالعتامد عىل تطبيقات مختلفة من قبيل ميكامك ( ،)MicMacوماكتور ( ،)Mactorومورفول
( ،)Morpholوالطرائق الخبرية (… .)Delphi, abaque de Régnier, Smic, Prob-Expertويع ّرج
بعد ذلك الكاتبان عىل استعراض ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي ،وأنواعها ،ومراحلها ،ومبادئ تنفيذها
وتنشيطها ،وأخ ًريا الجدوى منها وحدودها .يأيت بعد ذلك الرتكيز عىل التحليل اإلسرتاتيجي للرشكات
املؤسسات ،من خالل تحليل املوارد األساسية (سالسل القيمة ،وشجرة الكفاءات) وتجزئة مجاالت األنشطة
و ّ
اإلسرتاتيجية ( ،)DASوالتع ّلم التنظيمي ،ومناذج محفظة األنشطة ( ،)BCG, ADL, Mckinseyوتحليل
فعل الفاعلني ،ومنوذج تحديد املتغريات املفتاحية ...إلخ.
و ُيك َّرس فصل" :االسترشاف اإلسرتاتيجي من أجل األقاليم" ،لنشأة األمناط األوىل للتخطيط واالسترشاف
مع سياسات تهيئة الرتاب الوطني والمركزية الجهات واألقاليم واستقالليتها ،والتي أ ّدت فيها مندوبية
إعداد الرتاب والعمل الجهوي ( )Datarدو ًرا مركز ًيا منذ إنشائها عام  .1963وقد كانت هذه السياسات
النواة األوىل لتبلور االسترشاف اإلقليمي بصفته وج ًها من أوجه االسترشاف اإلسرتاتيجي .وكانت إحدى
النقاط املثرية لالهتامم يف هذا الفصل هي الربط بني االسترشاف اإلقليمي والتع ّلم التنظيمي ،أضف
إىل ذلك التمييز انطال ًقا من ّ
مؤش َْي درجة التأثري اإلسرتاتيجي لالسترشاف ودرجة مساهمة الفاعلني يف
العملية ،بني أربعة أمناط من املقاربات االسترشافية اإلقليمية :الدراسات االسترشافية ،ونظام املساعدة
عىل القرار ،والتعبئة ،وقيادة التغيري .كام ين ّبه الكاتبان إىل مزالق االسترشاف اإلقليمي ،بد ًءا من مخاطر
دمياغوجية املشاركة ،ورضورة التمييز بني مقاربتي "الحكومة اإلقليمية" و"الحكامة اإلقليمية الراشدة"،
والنزعة إىل اإلفراط يف إنتاج السيناريوهات والتفريط يف املشاريع الداخلية املنشأ.
ويعالج الفصل الرابع" :السيناريوهات بصفتها أدوات اإلسرتاتيجية والتسيري" ،االستخدا َم السليم
للسيناريوهات من خالل تقديم حاالت عملية ٍّ
لكل من رشكة شل واملعهد الوطني للبحث الزراعي
بفرنسا ،إضافة إىل استرشاف النقل الجوي يف أفق عام  ،2050وحالة الوكالة الوطنية لتحسني السكن يف
واملؤسسات واألقاليم ،ميكن تلخيصها
أفق عام  .2010ليق ّدم الكتاب يف الختام خالصات لتم ّيز الرشكات
ّ
يف العنارص السبعة التالية:
ö öاالبتكار التنافيس الذي يقوم عىل أساس املعرفة واإلسرتاتيجية ،وينأى عن الرؤية االختزالية
القامئة عىل الدور الحرصي للتكنولوجيا.
واملتوسطة بصفتها أساس املرشوع املجتمعي ّ
ككل.
ö öميزة املشاريع واملقاوالت الصغرى
ّ
ö öتجنيد الذكاء ّ
للمؤسسات واألقاليم.
أساسا للنمو والتنافسية الدولية
الخلق بصفته ً
ّ
ö öالقيادة التشاركية والتحفيزية للموارد البرشية.

والتغي التنظيمي.
ö öفضيلة القطيعة من األنساق
ّ
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ö öالتنمية ا ُملستدامة بصفتها رافع ًة لالبتكار.
للمؤسسات واألقاليم.
ö öبناء الرابط االجتامعي ،واالعرتاف املتبادل داخل اإلطار التنظيمي
ّ
وإن كان الكتاب ج ّد موجز بالنسبة إىل موضوع بهذه األهمية ،فإنّ أهميته ّ
تظل أكيدة؛ وهو الذي
واملؤسسات والفاعلني األساسيني عىل املستوى اإلقليمي،
يروم يف آنٍ م ًعا توجي َه عمل مديري الرشكات
ّ
يف ضوء املستقبالت املمكنة ،وذلك من خالل عرض األساليب الصارمة والتشاركية لالسترشاف وتوضيح
مفاهيم االسترشاف اإلسرتاتيجي وأساليبه (وتحدي ًدا مفاهيم املدرسة الفرنسية لالسترشاف اإلسرتاتيجي
وأساليبها) ،عرب أسلوب عميل وك ّمي ،إذ ّ
يظل الخيال النوعي طاغ ًيا عىل املقاربات من هذا النوع .ويستند
ميشيل غوديه وفيليب دورانس إىل أفكار وتدخّ الت عملية أجراها ّ
واملؤسسات
كل منهام لدى الرشكات
ّ
ثم
والهيئات العامة ،كام يستندان إىل حاالت مح ّددة لتنفيذ االسترشاف اإلسرتاتيجي يف املنظامت .ومن ّ
يتوجه بذلك يف املقام األول إىل املامرسني يف
يكتيس هذا الكتاب حمول ًة عملية أكرث منها نظرية .وهو ّ
واملؤسسات (إدارة االبتكار ،وإدارة اإلسرتاتيجية ،وإدارة التسويق ...إلخ) ،واملامرسني يف األقاليم
الرشكات
ّ
والجهات (الخدمات الفنية ،ووكاالت التخطيط الحرضي ،وغريها ...إلخ).
كام تجدر اإلشارة يف الختام إىل أنّ هذا الكتاب قد أضحى من "كالسيكيات" املدرسة الفرنسية لالسترشاف،
وأنه تُرجم إىل سبع لغات (اإلنكليزية واألملانية واإلسبانية والربتغالية واإليطالية ،وأيضً ا إىل الصينية
مجانًا عىل اإلنرتنت(((.
ثم فهي متوافرة للتحميل ّ
والعربية) .وتدعم اليونسكو هذه النسخ املرتجمة ،ومن ّ
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