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االسترشاف والسياسة
Foresight and Politics
 ما فائدة املقاربات االسترشافية وفاعليتها؟ إنه السؤال املركزي الذي يطرحه هذا:ملخص
أن الرابط
،املقال نسبةً إىل السياسة وصنع القرار
ّ
ّ موض ًحا أنه من الصعب اإلجابة عنه ما دام
أهم وظائف
بعض
املقال
هذا
يجل
،ذاته
اآلن
ويف
. والفعل، واتخاذ القرار،معقّ ٌد بني التفكري
ّ
ّ
،"التحل ُببعد النظر والقدرة عىل مساءلة "األفكار املُ سبقة
ق الفاعلني إىل
ّ
ُ س ْو
َ :االسترشاف
ٍ
وظيفة أخرى
 كام يؤكّ د عىل.ثم مساءلة أمناط النظر واالستدالل التي غال ًبا ما تُلجم الفعل
ّ ومن
 والذي من دونه سيكون القادة محصورين يف زاوية تدبري،" وهي "تطوير االستباق،لالسترشاف
واتساق عىل املديني املتوسط والطويل لإلجراءات التي يجري
 وإعطاء معنى،حاالت الطوارئ
ٍ
 وباعتباره، تجري بلورة منظو ٍر لالسترشاف باعتباره فلسفة،ثم
ّ  ومن.اتخاذها عىل املدى القصري
.منطقةً ينبغي استكشافها بقدر ما ينبغي بناؤها
 صنع القرار، االستباق، االسترشاف:كلامت مفتاحية
Abstract: When it comes to politics and decision-making, what is the point of the
foresight approach, and how useful is it? The question is a difficult one to answer,
because of the complex linkage between thought, decision-making, and action. Equally,
the question reveals the key functions of foresight: the desire of actors to have the
ability to interrogate preconceived ideas, and from there to interrogate the patterns of
investigation and reasoning that for the most part restrain action. Additionally, the paper
examines the function of foresight in developing the capacity for anticipation. Indeed,
without anticipation, leadership is forced to simply manage what comes. Foresight, the
paper suggests, gives meaning and coherence to the medium and long-term measures
that need to be taken in the short-tem. Hence, foresight can be described as a philosophy
and a logic to be discovered as much as constructed.
Keywords: Foresight, Anticipation, Decision-Making
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ملحة تاريخية موجزة عن االسترشاف املعارص
عرب ّ
كل العصور ،شعر اإلنسان بالقلق إزاء املستقبل وسعى ملعرفة ماذا يخ ّبئ له .وقد و ّلد هذا القلق
ٍ
واملنجمني الذين
مامرسات ع ّدة تُحيل  -يك ال نذكر سوى أشهرها  -عىل مشاورة الع ّرافة
منذ األزل
ّ
ٍ
أحداث سعيدة إىل ح ٍّد ما،
كان ُيفرتض أنهم قادرون عىل تأويل العالمات االستباقية (الطوالع) عىل
أو قادرون ح ّتى عىل التخمني عرب وسائل ش ّتى ملا سيكون مصريهم؛ وهو املصري الذي كان ُيفرتض ،يف
امليثولوجيا اإلغريقية ،أنه مق ّر ٌر من لدُ ن سلط ٍة أعىل من اآللهة .فيام فضّ ل آخرون إسقاط مثار أحالمهم
وكوابيسهم عىل املستقبل (رضوب اليوتوبيا والديستوبيا((( ،يف محاول ٍة لتخ ّيل ما ميكن أن يكون عليه
املستقبل باستخدام علمهم وخيالهم (من قبيل ليوناردو دافنيش) .وهكذا برهن بعضهم أحيانًا عىل
بصري ٍة مدهشة ،مثل جول فرين ،الذي كان ا ُملبادر يف فرنسا لرواية الخيال العلمي ،وألبري روبيدا الذي
تص ّور قبل مئة سنة سل ًفا أنه سيمكننا قري ًبا أن نتواصل عن ُبع ٍد بفضل "جهاز الصورة والصوت عن
ُبعد"((( (الذي يشبه اإلنرتنت اليوم).
بيد أنّ االسترشاف يف العصور الحديثة ،وعىل الرغم من أنه يقوم أيضً ا عىل تحديد الوقائع ّ
الحملة
للمستقبل وتحليلها ،فإنه يستند إىل فلسف ٍة مختلف ٍة ومستوحاة إىل ح ٍّد كبري من عرص التنوير ،وإىل
االعتقاد ال ّراسخ بأنّ املستقبل ليس مح ّد ًدا سل ًفا ،وأنه ال يزال إىل ح ٍّد كبري ينتظر ابتكاره وبناءه ،وأنه إ ًذا
ٌ
فربا سيكون ذا جدوى
مجال للحرية ،والقدرة ،واإلرادة ،وسأعود إىل هذه النقاط الح ًقا .أ ّما قبل ذلكّ ،
رشح متى وكيف وملاذا انبثق هذا التص ّور الجديد للمستقبل بوصفه منطق ًة ينبغي استكشافها ،ولكن
أيضً ا بوصفه منطق ًة ينبغي بناؤها.
بدافع من الرئيس فرانكلني
فقد تط ّور التفكري بشأن املستقبل يف البداية يف الواليات املتحدة ،يف البدء
ٍ
ثم يف أعقاب
روزفلت مع إنشاء "اللجنة الرئاسية لألبحاث بشأن االتجاهات االجتامعية" (ّ ،)1933
مؤسسة
املؤسسات؛ وهي ّ
الحرب العاملية الثانية بإيعا ٍز من وزارة الدفاع األمريكية عن طريق إحدى ّ
راند التي أنشئت يف عام  1948للعمل عىل قضايا الدفاع .وكانت حينها اهتاممات متع ّهدي هذا التفكري
خاصا الستخدامات التكنولوجيات
باألساس ذات طابع جيوسرتاتيجي ،كام أنها كانت تويل اهتام ًما ّ
مؤسسة راند ،أ ّدى فريقٌ مؤ ّلف من
الجديدة،
ّ
وخاص ًة القنبلة الذرية ،يف الرصاعات الدولية .وضمن ّ
1

2

تشري "اليوتوبيا" ( )Utopieإىل ّ
كل تص ّو ٍر للمجتمع املثايل أو الواقع املثايل الخايل من العيوب ،والبالغ ح ّد الكامل؛ إذ يعيش أفراده يف
سعاد ٍة وتناغم ووئام .وعىل عكسها متا ًما ،تشري "الديستوبيا" ( )Dystopieإىل املجتمع املتخ ّيل الفاسد أو املخيف أو غري املرغوب
بأي طريقة؛ إذ يجري تص ّور سيادة الحكومات واأليديولوجيات الشمولية أو الكوارث البيئية أو غريها من الخصائص املرتبطة
فيه ّ
بانحطاطٍ كاريث يف املجتمع.
ابتداع أديب أللبري روبيدا ،وصفه يف روايته القرن العرشين :الحياة
"جهاز الصورة والصوت عن ُبعد" ( )Téléphonoscopeهو
ٌ
الكهربائية التي نُرشت يف عام 1890؛ وقد تص ّوره عىل شكل شاش ٍة ّ
مسطحة مع ّلقة عىل جدارّ ،
تبث أحدث األخبار يف ّأي ساع ٍة من
الليل أو النهار ،واملرسحيات ،والدروس ،واملؤمترات عن بعد.
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هريمان كان (مؤ ّلف العمل البديع عن الحرب النووية-الحرارية((( ،وتيودور غوردون وأوالف هيلمر،
دو ًرا رائ ًدا ،ال س ّيام يف تطوير املناهج االسترشافية "املهيكلة وفق القواعد الشكلية واالستنباطية"
(طريقة دلفي ،طريقة السيناريوهات ...إلخ) ،والتي جرى نقلها ،بداه ًة عقب ذلك ،إىل املجال املدين
ٍ
لتحسينات متتالية.
وخضعت
وقد انبثق يف هذه الفرتة أيضً ا أول االهتاممات بتأمني موارد الكوكب األريض ،والتي س ُتت ّوج بخلق
ثم بغزو الفضاء
مؤسسة "موارد للمستقبل" ( )Resources for the Futureيف أعقاب تقرير بايل(((ّ ،
ّ
ً
يف أعقاب إطالق أول قم ٍر صناعي سوفيايت "سبوتنيك األول" .ويف اآلن ذاته ،ودامئا ُمقا ًدا بتق ّدم العلوم
وتم إنشاء "لجنة عام
والتقنيات ،و ُمح ّف ًزا بالتقرير الشهري لفانيفار بوش((( ،اجتمع الكونغرس األمرييك ّ
 ،"2000ضمن إطار "أكادميية اآلداب والعلوم" ،والتي جمع دانيال بيل أعاملها "نحو عام  "2000يف عد ٍد
خاص من مجلة ديدالوس (( )Dædalusصيف  .)1967ويف الوقت نفسه ،رأت النور "جمعية املستقبل
ّ
العاملية" ( ،)World Future Society) (1966والتي رسعان ما جمعت عد ًدا كب ًريا من الشخصيات
املهت ّمة بشأن املستقبل ،وهي ج ّد متباين ٍة يف ما بينها.
بدافع من غاستون بريجي الذي
ويف فرنسا ،انبثق االسترشاف منذ أواخر خمسينيات القرن العرشين،
ٍ
وضّ ح املصطلح يف مقال "العلوم اإلنسانية والتو ّقع"((( بتأكيده أنه ،حتى ذلك الحني[" ،كانت] اإلجراءات
امل ّتخذة (تعتمد) عىل القياس أو تقوم عىل أساس االستنباط"ّ ،إل أنّ هذه الطرائق كانت جز ًءا من
ٍ
موقف متط ّل ٍع إىل الوراء مل يكن ميكن تربيره سوى خالل فرت ٍة من االستمرارية واالستقرار .وقد أ ّكد أنه،
ٍ
أبحاث استرشافية
التغيات والتص ّدعات ،فينبغي علينا "إنشاء
يف املقابل ،وعىل اعتبار أننا ندخل فرت ًة من ّ
التخصصات املتط ّلعة إىل الوراء ( .")Rétrospectivesأ ّما املح ّرض اآلخر
( ...)Prospectivesإىل جنب
ّ
منازع برتران دو جوفنيل ،والذي صاغ مفهوم "فوتوريبل" ()Futuribles
عىل هذا الجهد الفكري فهو بال ٍ
ٌ
كتاب
(لفظ مستحدث مر ّكب من "مستقبالت"  Futursو"ممكنة"  ،)Possiblesوهو أيضً ا مؤ ّلف ٍ
تأسييس بعنوان فنّ االفرتاض((( ،والذي إن كان ال يستخدم مصطلح "االسترشاف" ،فهو ميثّل مرافع ًة مهم ًة
من أجل التفكري عىل املدى الطويل يف اآلن نفسه الذي يناضل فيه يك ال يبقى هذا التفكري االسترشايف
حك ًرا عىل الدولة .وكان ٌّ
انشغاالت ذات طبيع ٍة إنسانية ومجتمعية.
كل من بريجي ودو جوفنيل تح ّركهام
ٌ
Herman Kahn, On Thermonuclear War (Princeton: Princeton University Press, 1960).
President's Materials Policy Commission (The Paley Commission), Resources for Freedom (Washington, D.C.: U.S.
Government Printing Office, 1952), 5 volumes.
)Vannevar Bush, Science: The Endless Frontier (Report to the President on a Program for Postwar Scientific Research
(Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1945).
Gaston Berger, "Sciences humaines et prévision", Revue des Deux Mondes, no. 3 (1er février 1957), pp. 417 - 426.
Bertrand de Jouvenel, L'Art de la conjecture, coll. "Futuribles" (Paris: Éditions SEDEIS, [1964] 1972).
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بدافع من "مجموعة الدراسات االسترشافية" التي
ورسعان ما سينرثان بذورهام التي ستزهر يف فرنسا،
ٍ
تضم نحو ثالثني عض ًوا (مث ّقفون ،ومد ّرسون ،وأرباب صناعاتّ ،
وموظفون كبار) من جهة؛ ومن "اللجنة
ّ
الدولية للمستقبالت املمكنة" (كام سيأيت الح ًقا) من جه ٍة أخرى ،وهي املؤ ّلفة نفسها منذ البداية من
مث ّقفني من نحو عرشين دولة مختلفة (من بينهم دانيال بيل ،وحسن أوزبيكان ،وسابورو أوكيتا).
خصوصا عندما أصبح مف ّوضً ا للتخطيط يف عام  ،1959وبيري
وقد كان من بني هؤالء الر ّواد بيري مايس،
ً
مسؤول عن املندوبية العامة للبحوث العلمية والتقنية ،وهي ٌ
ً
وكالة سوف
بيغانيول ،الذي كان حينئ ٍذ
تتح ّول الح ًقا إىل وزارة البحث العلمي .ويف هذه الفرتة ،وكامتدا ٍد لجهد إعادة اإلعامر الذي أعقب
الحرب العاملية الثانية ،أدت الدولة دو ًرا ف ّع ًال ج ًّدا يف فرنسا ،وتط ّور فيها بق ّو ٍة التفكري طويل األمد.
تم – تحت رعاية مفوضية التخطيط – إنشاء "مجموعة
وهكذا ،وبنا ًء عىل ٍ
طلب من رئيس الوزراءّ ،
التفكري لعام  ،"1985والتي ُطلب منها "الدراسة ،من منظور الوقائع ّ
الحملة للمستقبل ،ملا من شأن
التوجهات العا ّمة ّ
للخطة الخامسة"((( .وعقب ذلك بقليل،
معرفته أن يكون مفي ًدا ...من أجل تنوير ّ
وهذه املرة يف إطار مندوبية التهيئة الرتابية والعمل الجهوي ( )DATARالتي كانت ملحق ًة أيضً ا برئيس
الوزراء ،جرى أيضً ا إطالق دراس ٍة طموحة ج ًدا بشأن "فرنسا يف أفق عام ."2000
ات مثل "مديرية
ريب إغفال العمل الذي أ ّدته أيضً ا يف تلك الفرتة إدار ٌ
وأخ ًريا ،سيكون من الخطأ بال ٍ
املنصب تحت إدارة سريج أنطوان بوزارة البيئة ،وقسم
التو ّقع" يف وزارة املالية ،وفريق االسترشاف ّ
الدراسات واالسترشاف واإلحصاء بوزارة الثقافة .وسنكون أيضً ا مخطئني إن تجاهلنا العمل الجدير
باالهتامم الذي قاده العديد من املجموعات أو ال ّلجان مثل "لجنة حسابات األمة" ،والتي كانت تعمل
سل ًفا عىل حدود املحاسبة الوطنية ،أو "لجنة حسابات الرتاث الطبيعي" .فهذه ال ّلجان ،ح ّتى إن مل تكن
دامئًا تنتسب عمل ًيا وبشكلٍ رصيح إىل االسترشافّ ،
فأقل ما ميكن أن يقال إنها قامت بالفعل بتمهيد
الطريق أمام العديد من األسئلة والتي َت َب َّي ،أمام اختبار الزمن ،أنها حاسمة.
بدافع من شخصيات مثل أوسيب
خاص ًة بفرنسا؛ فقد تط ّورت أيضً ا يف أوروبا
وهذه الظاهرة ليست ّ
ٍ
فليشتايم ،وروبرت يونك ،ويوهان غالتونغ الذي أنشأ ُبع ْيد ذلك حركة "ال َب َشية Mankind( "2000
 )2000التي ستكون الح ًقا وراء إنشاء "الفدرالية العاملية للدراسات املستقبلية" (World Futures
 )Studies Federationبباريس يف عام  ،1972بالتعاون مع "الجمعية املستقبلية الدولية فوتوريبل"
( .)Futuribles Internationalوقد جرت رسي ًعا إقامة الرابط بني ضفتي املحيط األطليس منذ ستينيات
القرن العرشين ،وانترشت الحركة تحت تأثري أوالف بامله الذي كان حينئ ٍذ رئيس الوزراء يف السويد
والذي أنشأ "األمانة السويدية للدراسات املستقبلية" ،وكذلك تأثري رادوفان ريشتا بتشيكوسلوفاكيا،
Collectif, Réflexions pour 1985 (Paris: La Documentation française, 1964).
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وسابورو أوكيتا وهيتيكويش كاتو باليابان ،وإليونورا ماسيني وأوريليو بيتيس بإيطاليا ،ومهدي املنجرة
وفيليب دو سيينس داخل منظومة األمم املتحدة.
وانترشت الحركة حتى متخّ ضت يف سبعينيات القرن املايض عن إنشاء العديد من الهيئات (نادي روما،
"الفدرالية العاملية للدراسات املستقبلية" ،نادي داكار وغريهام) ،وتنظيم مؤمتر ٍ
ات دولية تجمع بني
املث ّقفني وص ّناع السياسات ،ليس من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فحسب ،وإمنا أيضً ا من
دول عربية (ال س ّيام يف مرص مع إسامعيل صربي عبد الله ،املسؤول عن برنامج يس ّمى "املستقبالت
العربية البديلة" ،ويف املغرب مع مهدي املنجرة) ،ومن أفريقيا جنوب الصحراء (مع الرئيس سنغور
ثم تحت رعاية منظمة الوحدة األفريقية)،
يف السنغال ،ونادي داكار الذي ُأنشئ يف كوت ديفوار ّ ،
مؤسسة باريلوتيش) وآسيا .ونُذ ّكر أنه انبثق خالل هذه الفرتة
باإلضافة إىل أمريكا الالتينية (ال س ّيام مع ّ
ٍ
إشكاالت عاملية ،ال س ّيام الرهانات البيئية (فأ ّول
عدد من النقاشات امله ّمة املتع ّلقة بالتوعية بربور
ٌ
مؤمت ٍر عاملي بشأن البيئة ُعقد يف ستوكهومل يف عام  ،)1972وحدود النمو التي ستكون موضوع التقرير
األول لنادي روما ،ومناذج التنمية وغريها ،والتي ستتمخّ ض عن العديد من الدراسات االسترشافية مثل
برنامج "املستقبالت املرتابطة" ( ،((()Interfutursالذي ُأطلق مببادر ٍة من اليابان تحت رعاية منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية.
تم إنشاؤها يف عام  1960برئاسة برتران
وأعتقد أنه ميكنني أن أجزم أنّ "اللجنة الدولية فوتوريبل" التي ّ
والتخصصات ،قد أ ّدت
تضم نحو عرشين من املث ّقفني من مختلف البلدان
ّ
دو جوفنيل ،والتي كانت ّ
املؤسسات السياسية
دو ًرا رائ ًدا يف هذه التط ّورات ،ويف اآلن نفسه مت ّيزت بإيالئها اهتام ًما ًّ
خاصا ملستقبل ّ
وأخذ املدى الطويل يف االعتبار يف تحديد السياسات العامة .وقد أوضح برتران دو جوفنيل جي ًدا األسباب
التي جعلته يعترب أنه من املفيد خلق مثل هذه الهيئة املستقلة ،بتأكيده عىل نح ٍو عا ٍّم أنه إذا كان من
الطبيعي واملفيد أن تتز ّود مراكز القرار العام بخاليا لالسترشاف ،فألنها تستطيع أن ت ّدعي أنها متتلك
احتكار هذا الجهد الفكري بشأن املستقبل يش ّكل خط ًرا عىل الدميقراطية ،ألنّ ص ّناع القرار سيجدون
أنفسهم حينئ ٍذ يف وضعية مالمئة لتربير قراراتهم زاعمني أنها تعتمد عىل خرب ٍة ليس من شأن ّأي أح ٍد آخر
أن يعلم بها .باإلضافة إىل أنّ هذه "التو ّقعات" التي تُستخدم لتحديد السياسات العامة ،ينبغي أن تكون،
كام يؤ ّكد ذلك أيضً ا برتران دو جوفنيل ،عمومي ًة وأنه ميكن مناقشتها بشكلٍ جامعي.
تم عقب ذلك ،يف عام  ،1967إنشاء "الجمعية
وعرب بقاء برتران دو جوفنيل وف ًّيا لهذا االنشغالّ ،
ثم بيري
املستقبلية الدولية فوتوريبل" ( ،)Futuribles Internationalوالتي ترأّسها تبا ًعا بيري مايسّ ،
رئيسا لها يف عام ،2013
بيغانيول ،وفيليب دو سيينس ،ومهدي املنجرة ،وجاك لوسورن ،قبل أن ُأصبح ً
OECD Interfutures, Facing the Future (Paris: OECD, 1979).

9

14

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

بعد أن تو ّليت إدارتها العامة مل ّدة أربعني عا ًما ،مع الحرص الدائم عىل جعلها أحد "املراكز البحث ّية
للفكر وال ّرأي والخربة" ( )Think Tankالدولية األساسية ،وجعلها مستق ّلة ورامئة نرش مفاهيم االستباق
ومناهجه (ما يس ّمى االسترشاف "االستكشايف") ،وتعزيزها ملصلحة القرار والفعل (ما كان يس ّمى
االسترشاف "املعياري" الذي أضحى يس ّمى االسترشاف اإلسرتاتيجي).
ولن أستفيض هنا بشأن أنشطة "الجمعية املستقبلية الدولية فوتوريبل" ،والتي تعيد التأكيد يف ّ
خطتها
اإلسرتاتيجية الجديدة  2020 - 2015عىل هدفها املتمثّل يف نرش املدى الطويل وتعزيزه يف صوغ
السياسات العامة ويف إسرتاتيجية الرشكات .كام تهدف إىل أن تكون مرك ًزا للدراسات الذي يقوم بوظيفة
اليقظة االسترشافية بشأن االتجاهات القوية والناشئة التي ميكن استجالؤها يف العامل املعارص ،والتي من
املتوسطوالطويل؛ وذلك الستكشاف ما ميكن
املرجح أن يكون لها تأث ٌري كبري يف التط ّورات عىل املد َي ْي
ّ
ّ
أن يطرأ (املستقبالت املمكنة) ،والرهانات الكربى امل ّتصلة بها ،والسياسات واإلسرتاتيجيات التي ميكن أن
مرغوب فيه .وعىل اعتبار أن ال أحد من
الخاصة ملا هو
يعتمدها مختلف الفاعلني بالنظر إىل تص ّوراتهم
ٌ
ّ
شأنه أن ميتلك الحقيقة بشأن املستقبل ،فإنّ "الجمعية املستقبلية الدولية فوتوريبل" تهدف أيضً ا إىل أن
تكون موض ًعا للتبادل والتشاور بشأن ما ميكن أن يحدث ،وبشأن ما ميكن ملختلف الفاعلني القيام به.

االسترشاف بوصفه فلسفة
يربز يف أصل االسترشاف يف البداية اقتناع ُيلخّ صه جي ًدا الفيلسوف موريس بلونديل عندما يقول إنّه
"ال يجري تو ّقع املستقبل ،بل يجري االستعداد له"؛ أي أنه ُيبنى ،ال س ّيام من خالل القرارات واألفعال
البرشية .ويروق يل أن ألخّ ص هذه الفلسفة بالتأكيد أنّ املستقبل هو مجال الحرية ،والقدرة واإلرادة؛
ثم ،سأحاول رشح ذلك هنا.
ومن ّ
االسترشاف كام منارسه هو – من وجهة نظري  -مثر ٌة لثور ٍة حقيقية للفكر ،ما دام أنّ فلسف ًة يعتزم
اإلنسان فيها أن يكون ً
فاعل أو ح ّتى س ّي ًدا قد ح ّلت ّ
أساسا عىل فكرة
محل الفلسفات القدمية التي تقوم ً
وجود نظا ٍم ذايت التنظيم (أو ّ
خاص بها (راجع موضوع
ينظمه الله) ،والتي كانت تُستدام وفق
ٍ
منطق ٍّ
"الطبيعة الجيدة") ،والتي مل يكن اإلنسان فيها سوى رع ّية.
الصدد ،ميكن عقد صل ٍة بعملية االنتقال عىل املدى الطويل ج ًّدا؛ من ال ِق َيم التي ُيقال عنها إنها
ويف هذا ّ
تقليدية ويقوم مبدأ رشعيتها عىل أساس التسامي ،إىل ِق َي ٍم ُيقال عنها إنها فردانية ،عىل اعتبار أنّ مبدأ
رشعيتها يكمن يف الفرد .وقد حملت فلسفة التنوير والنظام الفلسفي الكانطي هذه الفردانية يف القرن

هوغ دو جوفنيل
االسترشاف والسياسة

15

الثامن عرش  .وقد تم تتويجها الكبري يف عام  1789مع "إعالن حقوق اإلنسان واملواطن" (يف أعقاب إعالن
االستقالل األمرييك يف عام .)1776
ودعونا ال يختلط األمر علينا بشأن مفهوم الفردانية التي غال ًبا ما يؤ ّدي تع ّدد معانيها إىل سوء الفهم.
تم تحليله
فمفهوم الفردانية ال عالقة له هنا مبصطلح األنانية .واالنتقال الذي أحيل عليه هو ذاك الذي ّ
منذ أم ٍد بعيد عىل يد إمييل دوركهايم ،وماكس فيرب ،ونوربري إلياس ،وكثري غريهم ،والذي ُيحيل إىل فئات
الصدد" :إنّ رشعية ال ِق َيم التقليدية
الرشعية التي تقوم عليها ِق َيمنا .ويكتب إتيان شفايسغوت يف هذا ّ
تقوم عىل نظا ٍم لألشياء يجري اعتباره أسمى من الضامئر الفردية ،وينبغي عىل األفراد احرتامه من
دون أن يكون باستطاعتهم وضعه موضع سؤال ،سوا ٌء تع ّلق األمر بنظا ٍم طبيعي ،أو فوق-طبيعي ،أو
اجتامعي ،أو أخالقي ،أو غري ذلك .وباعتبارها متج ّذر ًة يف التقليد ،فإنّ هذه ال ِق َيم تدعو غال ًبا إىل خضوع
وللسلطات القامئة .وتق ّرر [هذه ال ِق َيم التقليدية] لألفراد األدوار االجتامعية
الفرد لجامعة انتامئه ّ
ومعايري السلوك التي ليس من شأنها أن توضع موضع سؤال ...ويتمثّل مبدأ الفردانية عىل العكس من
ذلك يف إخضاع نظام األشياء للرغبات أو االحتياجات ،أو العقل أو إرادة أفراد البرش .فال يجري القبول
ٍ
يتم تقديرها بحسب مستوى مالءمتها ملا يجري اعتباره
بال ِق َيم بوصفها
معطيات غري ملموسة ،ولكن ّ
جي ًدا بالنسبة إىل األفراد .فليس قانون اإلله ،أو الطبيعة ،أو املدينة ،أو التقليد رشع ًّيا بح ّد ذاته[ .بل] إنه
بالفرد وبالفرد ال غري حيث يكمن مبدأ ما هو ج ّيد"(.((1
وال أقصد بالفرد يف هذا الزمان واملكان ،بالنسبة إ ّيل باستبعاد اآلخرين؛ بل أحيل عىل الفرد باعتباره
منتم ًيا إىل الجامعة األهلية البرشية ،والقادر عالو ًة عىل ذلك عىل ّ
التخل عن جز ٍء من مصالحه الشخصية
والفورية ملصلحة أهداف مشرتكة ،وأصولٍ يجري اعتبارها ناجعة (مختلفة إ ًذا عن مجموع املصالح
الفردية) ،مبا يف ذلك عىل املدى الطويل ،مثل "التنمية املستدامة" عىل سبيل املثال ،التي تحرتم النظام
اإليكولوجي واآلخرين ،وتحرتم معارصينا واألجيال القادمة.
بالتأكيد هناك كثري ّ
السجل ،وال س ّيام التساؤل بشأن الطابع الكوين إىل ح ٍّد ما
مم ميكن قوله يف هذا ّ
ٍ
معتقدات أخرى متنح مكان ًة
لهذه الفلسفة ،والطريقة التي ميكن وفقها أن تكون أو ال تكون متوافق ًة مع
أكرث أهمي ًة للقضاء وال َق َدر .وميكن للمرء أن يسهب ً
طويل بشأن مسألة الحتمية والحرية ،من دون ٍّ
شك
صيين متا ًما .بيد أنه من الواضح أنّ اإلميان الذي
للوصول إىل
خيين متا ًما وال ُم ّ
استنتاج مفاده أننا لسنا ُم ّ
ٍ
مكتوب متا ًما ،قد أفسح تدريج ًّيا املجال
كان ُيوىل يف ما مىض لذاتية-تنظيم األنظمة ،وإذعان األفراد ل َق َد ٍر
ٍ
10 Etienne Schweisguth, "La montée des valeurs individualistes", Futuribles, Numéro Spécial sur "L'évolution des
valeurs", no. 200 (juillet-août 1995), pp. 131-160; On the same topic, Cf. Louis D. Dumont, Homo hierarchicus
(Paris: Gallimard, 1996); and Essais sur l'individualisme (Paris: Le Seuil, 1991).
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لتبجيل اإلنسان الح ّر واملسؤول .وهو ح ٌّر أكرث ومسؤول أكرث بقدر تزايد قدرته بشكلٍ مطرد – ال سيام
من خالل تق ّدم العلوم والتكنولوجيا – نحو األفضل ،وأيضً ا نحو األسوأ.
ٍ
مالحظات تبدو يل أساسي ًة لرشح الفلسفة املض ّمنة – عىل
والحقيقة أنّ االسترشاف يقوم عىل ثالث
ٌ
منطقة ينبغي استكشافها،
األقل – لهذه املقاربة :املستقبل هو مجال الحرية ،والقدرة ،واإلرادة .إنه
ثم تربز فائدة اليقظة واالستباق ،وفائدة ما يس ّمى االسترشاف االستكشايف عىل وجه الخصوص،
ومن ّ
ٌ
ثم تربز فائدة االسترشاف الذي يس ّمى أحيانًا معيار ًيا،
وهو يف اآلن ذاته
منطقة ينبغي بناؤها ،ومن ّ
والذي مل يعد ُيحيل عىل استقصاء املستقبالت املمكنةّ ،
وإنا عىل استقصاء املستقبالت املرغوب فيها،
والسياسات واإلسرتاتيجيات التي تح ّققها.

االسترشاف بوصفه منطق ً
ة ينبغي استكشافها
هناك ،يف اعتقادناٌ ،
فرق جوهري بني املايض واملستقبل .فاملايض هو مجال الحقائق ا ُملنجزة التي ميكن
معرفتها من حيث املبدأ ،حتى لو كان هناك ٌ
جدل الذع بني املؤ ّرخني املك ّلفني بعرضها يف بعض األحيان.
ثم ،ال ميكن معرفته ،يف جوهره،
أما املستقبل فليس حقيق ًة بعد؛ إذ إنه ليس مح ّد ًدا سل ًفا ،ومن ّ
مسب ًقا .ومهام كانت املناهج املستخدمة ،الحالية واملستقبلية ،فال ميكن ألح ٍد أب ًدا أن يتن ّبأ به بيقني.
ال يتع ّلق األمر إ ًذا هنا بالتن ّبؤ ،أو بالنبوءة أو ح ّتى بالتو ّقع ،ولكن يف أحسن األحوال مبحاول ٍة الستكشاف
املستقبالت املمكنة يف خدمة القرار؛ قرار األفراد واملجموعات االجتامعية ،وأيضً ا قرار ممثّليهم الذين
يعملون قدر املستطاع ليس لحامية مصالح مع ّينة فحسب ،ولكن أيضً ا ،إن مل يكن يف املقام األول ،من
ٍ
مستقبالت مرضّة ،وتعزيز املستقبالت املرغوب فيها).
أجل تعزيز ال ّرفاهية الجامعية (تج ّنب قدوم
ومن أجل أن يكون للفاعلني مثل هذه القدرات ،فينبغي أن يعكفوا عىل إثبات قدراتهم عىل اليقظة
واالستباق ،وأن يسعوا جاهدين إىل استكشاف ما ميكن أن يحدث ،وما هي "املستقبالت املمكنة" يف
نوصفها عىل وجه التحديد بـ "االسترشاف االستكشايف"،
آفاق زمنية مختلفة .وهذه الوظيفة ،والتي ّ
تقتيض قبل ّ
كل يش ٍء أن نتع ّلم التمييز بشكلٍ يومي بني الظواهر ذات الطبيعة الظرفية الخالصة وبني
ثم الجذور أو
الظواهر التي نعتربها ،بوصفها االتجاهات الحقيقية ،القوية أو الناشئة إىل ح ٍّد ما ،ومن ّ
البذور للمستقبالت املمكنة.
فال ينبغي بالفعل أن ننىس أنّ الحارض ما هو سوى لحظ ٍة خاطفة بني املايض واملستقبل ،وأنّ هذا األخري
ال ينبثق من ال َع َدم .وإحدى ّ
ألي مامرس ٍة لالسترشاف ،هي إ ًذا محاولة متثّلنا
املهمت األساسية ،وا ُملسبقة ّ
للوضع الحايل من خالل ديناميكيته الزمنية الطويلة ومجموع أبعاده .وميثّل التز ّود مبثل هذا التص ّور
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عن الوضع الحايل بح ّد ذاته تح ّد ًيا ،وذلك لسببني ع ّ
السبب األول هو نزوع ّ
كل واحد ،ال س ّيام
ىل األقلّ :
لتخصصه ،إىل املبالغة يف تقييم بعض العوامل (مثل التق ّدم التكنولوجي) عىل حساب عوامل
وف ًقا ّ
السبب الثاين،
أخرى قد يكون إدراكها أكرث صعوبة (مثل التح ّكم االجتامعي يف التكنولوجيات) .أما ّ
كل واح ٍد م ّنا ،وف ًقا لثقافته وحساسيته وأيديولوجيته ،مييل إىل ّ
فريجع إىل أنّ ّ
فك شفرة الظواهر نفسها
وتفسريها بشكلٍ مختلف.
الصدد ،ألنها يف أغلب الحاالت ويف
و"املراصد" التي تّم إنشاؤها يف العديد من املجاالت غري كافية ،يف هذا ّ
أفضلها ،تعمل كام لو كانت آالت تسجيل النقد :فهي تجمع البيانات عن املايض ،ورمبا عىل مدى ع ّدة
وخصوصا وقبل ّ
سنوات .ولكن هذا ال يعني أنّ ّ
كل يشء ،أنّ
املؤشات سديدة وأنّ البيانات موثوق بها؛
ً
هذا ال يفيدنا بيش ٍء بشأن عن التط ّورات املستقبلية ،ومن باب أوىل ال يفيدنا بشأن عوامل االنقطاعات
والتص ّدعات .وباإلضافة إىل ذلك ،تقترص هذه املراصد يف أغلب األوقات عىل تجميع البيانات بشأن
الظواهر القابلة للقياس يف ضوء اإلحصاءات الكالسيكية .ولذلك غال ًبا ما تتجاهل األخذ يف االعتبار ما
املتغيات املتع ّلقة بال ِق َيم ،واملعتقدات ،والسلوكيات،
نع ّده يف بعض األحيان
"املتغيات الرخوة"؛ أي تلك ّ
ّ
والتي غال ًبا ما تؤ ّدي ،عىل الرغم من ذلك ،دو ًرا أكرب بكث ٍري ّ
مم تعتقده "املقاربات التكميمية" .ومن مزايا
يتمسكون بأخذ هذه الظواهر االجتامعية يف االعتبار ،وهي التي غال ًبا ما يجري إهاملها.
االسترشافيني أنهم ّ
وخال ًفا لهذه املراصد التي تجمع البيانات بشأن املايض ،تذهب "اليقظة االسترشافية" إىل أبعد من ذلك؛
تتبي عالماتها
فهي تروم بالفعل ،عىل غرار برج املراقبة بالسفينة ،تنبيه القبطان إىل التط ّورات التي ّ
تشجر املستقبالت
االستباقية .وانطال ًقا من بذور املستقبل هذه ،ميكننا يف أعقاب ذلك محاولة استكشاف ّ
املمكنة ،وذلك بعدم اكتفائنا باستنباط االتجاهات امللحوظة باألمسّ ،
وإنا أيضً ا بسعينا الحثيث إىل
األخذ يف االعتبار عوامل االنقطاعات والتص ّدعات التي من شأنها أن تطرأ يف آفاق زمنية مختلفة ،وذلك
مرغوب فيه ،والذين
تحت تأثري العديد من العوامل والفاعلني الذين تختلف ِق َيمهم وتص ّوراتهم ملا هو
ٌ
مل يكن أب ًدا من املمكن التن ّبؤ بسلوكهم متا ًما.

االسترشاف بوصفه منطق ً
ة ينبغي بناؤها
ما الجدوى إ ًذا من هذه الوظيفة لليقظة واستكشاف "املستقبالت املمكنة" ()Futur-ibles؟ بالتأكيد
إنها ليست "القول ُمسب ًقا" ( )Pré-direمبا سيحدث ،ولكن تنبيه الفاعلني بشأن التط ّورات املحتملة ،قبل
فوات األوان ،وعندما يكون ال يزال لديهم بعض القدرة عىل تحويل مجرى األحداث .وإن تع ّذر ذلك،
بنجاح ملواجهة التحديات التي نكون قد استبقنا ،قدر اإلمكان ،ظهورها.
فمن أجل التحضري
ٍ
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ومل يعد يقودنا هذا ،إ ًذا ،إىل املستقبل بوصفه منطق ًة ينبغي استكشافها ،وإىل اليقظة واالسترشاف
االستكشايفّ ،
وإنا إىل املستقبل بوصفه منطق ًة ينبغي بناؤها ،أي كمجالٍ للقدرة .وهي قدر ٌة مرادفة
للفرص  -عىل الرغم من أنّ جميع الفاعلني يخضعون أيضً ا لتحديات  -مبا فيها تلك املتع ّلقة بتع ّدد
الفاعلني ،واألهداف املتقاربة أو املتباعدة التي يرومونها ،والبيئات التي يعملون فيها ،والوسائل الخاصة
التي يتم ّتعون بها .بيد أنها قدر ٌة أكرب بكث ٍري من تلك التي غال ًبا ما نتص ّورها ،ولكن مع ذلك رشيطة أن
ُيربهن أصحابها عىل بصري ٍة وأن يكونوا تح ّركهم إراد ٌة حقيقية.
إنّ تحديد الفاعلني ،وقدراتهم ،الخاصة ،وال ِق َيم التي هم مفعمون بها ،والتص ّورات التي يش ّكلونها
مرغوب فيها ،هي جز ٌء ال يتج ّزأ من مقاربة
ال س ّيام بشأن املستقبالت التي يعتربونها غري مقبول ٍة أو غري
ٍ
االسترشاف ،باإلضافة إىل األخذ يف االعتبار رضوب تضارب املصالح التي ميكن أن تطرأ والتحالفات التي
ميكن أن تنشأ .وهنا يكمن أيضً ا ٌ
فرق جوهري مع التو ّقع وأساليبه ،والتي تفرتض بشكلٍ عام أن يعمل
الفاعلون بشكلٍ عقالين ومتك ّرر .وهنا م ّر ًة أخرى ،تعد مساعدة العلوم االجتامعية رضور ّية للغاية ،سوا ٌء
كان ذلك من أجل دمج االختالفات الثقافية يف أفكارنا ،عىل سبيل املثال ،أو للتأثري عىل م ّر الزمان لدور
املرأة يف املجتمع ،أو ألثر تج ّدد األجيال.
ثم للمشاريع التي
وهنا أيضً ا تتدخّ ل التص ّورات املختلفة لهؤالء أو أولئك ملا هو
ٌ
مرغوب فيه ،ومن ّ
املهم التو ّقف للحظة عند مفهوم "املرشوع" ( )projetهذا
ميكنهم القيام بها .ويف هذا ّ
الصدد ،من ّ
 الذي يأيت من األصل الالتيني ( ،)pro-jeterويعني "الرمي إىل األمام"  -يف زمنٍ قادم ،لصور ٍة ملستقبلسجل ال ِق َيم ،إن مل نقل من جز ٍء من حلم ،حتى ولو كان بعضهّ ،
مم
مرغوب فيه ،ويستعري يف جوهره من ّ
ُيعترب غري قابلٍ للتحقيق ،يتع ّلق باألحرى باليوتوبيا ،بينام يش ّكل البعض اآلخر ق ّو ًة ناقلة حقيقية للفعل
اإلنساين ،ويؤ ّدي ،أو عىل ّ
األقل ينبغي أن يؤ ّدي ،دور الخيط الرابط لقرارات البرش والفئات االجتامعية
وأفعالهم ،ويضمن لها إىل ح ٍّد ما املعنى واالتّساق.
ودعونا ن ّتفق جي ًدا بشأن مفهوم املرشوع هذا الذي ال ميكنه ،عندما يتع ّلق األمر بالشؤون العامة ،أن
تعب عن نفسها يف ّ
بأي حالٍ من األحوال مجموع ّ
كل لحظة ،وإمنا التصميم
يكون ّ
كل املصالح الفردية كام ّ
الجامعي الذي ُيعتزم متابعته ،والذي ينبغي عىل السلطات العامة بشكلٍ طبيعي أن تكون ضامن ًة له.
ويع ّد دور املواطنني وممثّليهم املنتخبني ،ما-وراء املناورات الحزبية فحسب ،أساس ًّيا يف السهر عىل ضامن
أ ّال تحيد السلطة التنفيذية بشكلٍ مفرط عن املرشوع الذي من أجله جرى تنصيبها ،عىل اعتبار أنّ هذه
الوظيفة تبلغ ما هو أبعد من مج ّرد الرقابة اإلدارية .وليست أيضً ا أهون الوظائف بالنسبة إىل املنظامت
املستق ّلة مامرسة دور السلطة-املضا ّدة ،والنقد ،واالقرتاح النابع من املواطنني الذين ال يعتزمون الب ّتة
التنازل عن ّ
ٍ
هيئات حكومية وبني-حكومية دولية ال متيل يف الغالب إىل االنشغال
كل سلطاتهم ملصلحة
باملستقبل عىل املدى الطويل.
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املهم أن نذ ّكر أنّ أحد األسباب التي من أجلها جرى إنشاء "الفدرالية العاملية للدراسات املستقبلية"
ومن ّ
الستار
كان تعزيز التبادالت بني الرشق والغرب ،يف الفرتة التي مل تكن فيها الكتلة السوفياتية ما وراء ّ
الحديدي  -الداحضة لفكرة تع ّدد املستقبالت املمكنة  -تسمح ّ
قط مبامرسة االسترشاف كام ك ّنا نفهمه
يف الغرب .ويف سياق األفكار نفسها ،أ ّدت العديد من ّ
املنظامت غري الحكومية (ال س ّيام "نادي روما")
"أرض واحدة" ،وأنّ االستغالل ا ُملفرط للموارد املحدودة
دو ًرا رائ ًدا يف تحقيق الوعي بأنّنا ال نش ّكل سوى ٍ
لألرض ،والذي يجري باملناسبة عىل يد أقلي ٍة من سكان العامل ،هو غري ُمستدام ،وأنّ انبعاث التل ّوث
املهم
واألذ ّيات ،مبا يف ذلك الغازات الدفيئةُ ،يهد ّد التوازن الهش للمحيط الحيوي عىل نح ٍو خطري .ومن ّ
أيضً ا أن نالحظ أنّ األرض ليس من شأنها أن تكون رهين ًة بني أيدي البلدان املتق ّدمة ،وهي التي كانت
لفرت ٍة طويلة ج ًدا الوحيدة املستغلة للموارد الطبيعية املحدودة ملصلحتها ،والوحيدة املنتجة بك ّم ٍ
يات
متزايدة للتل ّوث واألذ ّيات التي ته ّدد النظام البيئي بعد حني .ويعد صعود ما يس ّمى بالبلدان ال ّناشئة
برشى سا ّرة بطبيعة الحال .فهو سيقود بالرضورة إىل إعادة توزيع األوراق عىل الصعيد الدويل ،مثلام رأينا
ذلك نسب ًيا خالل املؤمتر العاملي القادم بشأن املناخ ( )COP 21الذي ُعقد يف نهاية عام  2015يف باريس.
الخاص ٍّ
بكل من األطراف ،تتباين وجهات نظر
ومن الواضح يف هذه املجاالت أنه وف ًقا ملستوى التنمية
ّ
الصدد – عىل ال ّرغم من "تسطيح
الصينيني واألمريكيني واألوروبيني واألفارقة .ومن الواضح أيضً ا يف هذا ّ
العامل"( – ((1أنه وف ًقا لثقافاتهم ،و ِق َيمهم ،ومعتقداتهم املختلفة ،والتي هي جميعها جدير ٌة للغاية باالحرتام،
تتعارض رؤى مختلفة للمستقبل .وهذا هو الحال ،عىل سبيل املثال ،يف ما يتع ّلق بالتق ّدم العلمي والتقني ،ال
الحي (ونقصد تطوير الكائنات الحية املع ّدلة وراث ًّيا ،والهندسة الوراثية والتطبيقات
س ّيام عندما ّ
ميس الكائن ّ
السحرة املتم ّهنني) .ويع ّد إيجاد التوازن الصحيح بني االحرتام املتبادل الرضوري
املجنونة التي يحلم بها بعض ّ
للحوار بني الحضارات من جهة ،وتعزيز ال ِق َيم العاملية من جه ٍة أخرى (والتي هي رضورية يف رأيي عندما
يتع ّلق األمر بالتالعبات الجينية) جز ًءا من العمل الذي ينبغي عىل االسترشافيني القيام به.
ويقع عىل عاتق معارصينا ،اقتدا ًء بنموذج ر ّواد االسترشاف ،عدم االستسالم وعدم الوقوع يف ٍّأي من
رضوب الجربية ،ولكن مع إعادة النظر يف طرائق سلوكهم وفعلهم بوصفهم ص ّنا ًعا حقيقيني للعامل
الجديد الذي ّ
يظل ينتظر تصميمه وبناءه( .((1وهذه املقاربة املزدوجة التي تروم محاولة استكشاف ما
هي املستقبالت املمكنة من جهةٍ ،وتحديد ما هو املستقبل املرغوب فيه واملمكن تحقيقه من جه ٍة
متأص ٌلة يف االسترشاف كام نحاول مامرسته.
أخرىّ ،
11 Thomas L. Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (New York: Farrar, Straus and
Giroux, 2005).
12 Eleonora Masini, "A Vision of Futures Studies", Futures, Special Issue "Future of Futures Studies", Ed. Slaughter
Richard, vol. 34, no. 134 (April-May 2002).
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ولتع ّذر التي ّقظ واالستباق الذي يسمح لنا باكتساب الوعي بالتط ّورات املمكنة والرهانات املرتبطة بها
حرصا يف
عندما تكون ال تزال لدينا القدرة عىل تغيري مجرى األمور ،فإنّ الخطر كب ٌري يف أن نقيض وقتنا ً
تدبري حاالت الطوارئ؛ إذ إنّ قدرتنا حينئ ٍذ تكون قد تب ّددت تقري ًبا ك ّل ًيا ،واستولت علينا الظروف بالكامل
نو ًعا ما .وبعبار ٍة أخرى ،تتو ّقف حريتنا يف الفعل إىل ح ٍّد كبري عىل قدرتنا عىل استباق األمور .بيد أنّ هذه
القدرة ال تكفي؛ فليك نزعم أننا قادرون عىل بناء املستقبل ،فإنه من الرضوري أن نكون قادرين عىل
التقدير بشكلٍ صحيح لهوامش املناورة لدينا ،وأن نبني تص ّو ًرا ملستقبلٍ مرغوب فيه وممكن تحقيقه،
وأخ ًريا أن نكون قادرين عىل أن نضع الطرق والوسائل ّ
اللزمة لتحقيقه موضع التنفيذ.
الصدد :األول ،االكتفاء باستكشاف املمكناتّ ،
مم ال ُيلزم بيش ٍء وينتهي
و ّمثة عارضَ ان متك ّر َران يف هذا ّ
تشجر املمكنات .والثاين ،عارض املستبرص الذي يأخذ
إىل تقري ٍر جميل يعرض السيناريوهات بشأن ّ
أحالمه باعتبارها حقائق ،أو الذي يحمل مرشو ًعا ولكنه غري قاد ٍر عىل تعبئة املوارد الالزمة لتحقيقه،
ثم حشد طاقاتهم حول
وغري قادرٍ ،عىل الخصوص ،عىل متكني مختلف الفاعلني من مت ّلك املرشوع ،ومن ّ
أشخاص ذوي بصرية وأنّ جز ًءا من الخيال
رؤي ٍة مشرتكة عىل نح ٍو كاف .وال يسع املرء أن ينكر وجود
ٍ
يدخل يف تحديد مشاريعنا .ولكننا مل نر أب ًدا جرن ًال يكسب حر ًبا ض ّد جنوده أنفسهم ،ويف الغالب يقود
استبداد بعض القادة الذين يزعمون أنهم مستنريون إىل الكارثة أكرث ّ
مم يقود إىل بناء السالم ورفاهية
األهايل الذين تع ّد مواردهم البرشية رضورية أكرث للتنمية من املوارد الطبيعية أو تلك املوارد التي يجري
استقاؤها من تق ّدم العلوم والتكنولوجيا.
حب ذاك الذي يحلم باملستحيل" .وأرى أنّ رؤساء الدول ورجال
وقد كان غوته عىل حقٍّ يف أن يقول"ُ :أ ّ
ريب بالنسبة إىل نيلسون مانديال أو
األعامل أنفسهم كانت تح ّركهم رؤية ،كام كان عليه الحال بال ٍ
ستيف جوبز أو من عىل شاكلتهم .ولكن لألسف كان هذا الحال أيضً ا بالنسبة إىل عد ٍد من الح ّكام
املستبدين مثل موسوليني وهتلر .وأعتقد ،عىل غرار ألكيس دو توكفيل ،أنّ "السلطة املركزية ،مهام
تص ّورنا أنها مستنري ٌة إىل ح ٍّد ما ،وأنها واسعة املعرفة إىل ح ٍّد ما ،فهي ال ميكنها أن تحيط وحدها ّ
بكل
شعب كبري .وأنّ الق ّوة الجامعية للمواطنني ستكون دامئًا أكرث قدر ًة عىل توليد ال ّرفاهية
تفاصيل حياة ٍ
االجتامعية من سلطة حكومة"(.((1
اسخ بأنهم ال
عدد من الناس ،مبن فيهم املسؤولون ا ُملنتخَ بون ،والذين هم عىل
و ُيذهلني ٌ
ٍ
اقتناع ر ٍ
ميتلكون أ ّية سلطة ،أو عىل العكس ،أولئك الذين يتخ ّيلون أنفسهم أصحاب السلطة املطلقة ،وأولئك
الذين يبحرون من دون وجهة ،دون أن ميتلكوا مشاريع حقيقية عىل املديني املتوسطوالطويل ،أو هم
حاملون ملشاريع من الواضح عدم إمكانية تح ّققها ،وأخ ًريا أولئك الذين يعتقدون أنه يكفي أن يجري
13 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (Paris: Gallimard, 1968).
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إقرار يش ٍء ما ليك يتح ّقق ،ألنهم غري واعني مبا فيه الكفاية بأنّ االنتقال إىل الفعل يتط ّلب عد ًدا من
املهم أن يرتابط الفاعلون من أجله يف ما
الوسائل ،مبا فيها التعبئة البرشية .وهذا هو السبب الذي من ّ
بينهم يف بناء املرشوع عىل جميع املستويات ،عىل اعتبار أنّ ّ
كل واح ٍد منهم ميتلك بعض املعارف ،ألنّ
رضوري إلنجازه.
تآزرهم
ٌ
وقد ُأتيحت يل الفرصة ملراقبة عد ٍد كبري من األوضاع :منتخبون لديهم الشعور بعدم امتالك ما يكفي
من السلطة للفعل ،وآخرون تحملهم ٌ
لتتجسد ،أو
رؤية ضبابية إىل درجة أنها متنع من أن تجد لها وسيل ًة
ّ
أولئك الذين ال يشاركهم الفاعلون املعنيون الرؤية مطل ًقا ويجدون أنفسهم غري قادرين عىل تحقيقها،
ٌ
وسيلة جيدة للقيام ببعض الحركة
وهناك الذين يظ ّلون عند املستوى االستكشايف ،ألنه يف نهاية املطاف
عىل املستوى املحيل ...إلخ .وينبغي علينا أن نعرتف بأنّ الربط املفصيل بني ما هو استكشايف وما هو
مهم ج ًدا ويصعب وضعه موضع التنفيذ ،ألنّ املنطقة التي ينبغي استكشافها ليست هي
إسرتاتيجي ٌّ
نفسها التي ميلك الفاعلون فيها القدرة عىل الفعل .وإذا كان رضور ًيا بالنسبة إىل ص ّناع القرار استكشاف
ما ميكن أن يحدث يف ّ
منظمتهم ،ويف بيئتهم الخارجية أيضً ا ،فهم ليسوا أسيا ًدا عىل هذه األخرية .بيد
خاصة ج ًدا يف إدارة ّ
منظمتهم ومنطقتهم
ثم مسؤولية ّ
أنهم ميتلكون يف املقابل سلط ًة حقيقية ،ومن ّ
الخاصة .وهذا ما تُربهن عليه اإلنجازات املتباينة ج ًّدا للبلدان كام األقاليم والرشكات ،والتي تأيت مختلفة
ّ
ج ًّدا إزاء البيئة الخارجية نفسها ،وأحيانًا داخل القطاع نفسه .إنّ هذه املامرسة للسلطة – إن كان ال يزال
كل القوى الح ّية ملنطقتهم أو ّ
يلزمنا التأكيد عىل ذلك – تقتيض أنهم كانوا قادرين عىل توحيد ّ
منظمتهم
حول املرشوع نفسه .من وجهة النظر هذه ،من ّ
يخص
اللفت أن نالحظ كيف تط ّورت املامرسات يف ما ّ
االسترشاف عىل م ّر الزمن.

ور املامرسات
تط ّ
أصبحت املامرسات الكربى لالسترشاف اليوم  -مثل التي متت قبل  40عا ًما يف فرنسا ال س ّيام عىل يد
مندوبية التهيئة الرتابية والعمل الجهوي أو مف ّوضية التخطيط – أكرث ندرة .وعىل املستوى الدويل ،تجدر
اإلشارة إىل أنه ال توجد أعامل مطل ًقا من حجم تلك األعامل التي ُأنجزت تحت رعاية منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية يف إطار برنامج "املستقبالت املرتابطة" .وبالتأكيد ،ال تزال هذه األعامل موجود ًة
ٍ
التغي املناخي ،ولكن ال يليها بالرضورة تأثري ملموس ،نظ ًرا الختالف
بشأن
موضوعات مح ّددة مثل ّ
وجهات النظر بني الفاعلني ،الذين هم منطق ًيا األطراف الفاعلة يف املفاوضات الدولية ،والتي نعلم
ضعف نجاعتها .وحتى يف داخل االتحاد األورويب ،والذي ي ّدعي ّ
بكل رسور القيام مبثل هذه املامرسات،
هزيل ج ًّدا يف السياسات بال ٍّ
فمن الواضح أنّ جودة األعامل ّ
تظل موضع تح ّفظٍ وأنّ تأثريها ٌ
شك .وميكننا
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بالتأكيد أن نأسف لذلك ،ولكن يجب أن نتساءل بشأن أسباب ذلك ،وبشأن الدروس التي ينبغي أن
نستقيها من ذلك.
ما فائدة هذه املقاربات االسترشافية وفاعليتها؟ إنه ٌ
سؤال ُيطرح بتكرا ٍر من طرف القادة ،ومن الصعب
اإلجابة عنه ما دام أنّ الرابط مع ّق ٌد بني التفكري ،واتخاذ القرار ،والفعل .بيد أنّ إحدى وظائف االسترشاف
واضحة :إنها َس ْو ُق الفاعلني إىل "النظر إىل أبعد ّ
وربا إىل املساءلة من جدي ٍد ملا
مم هو تحت القدمني"ّ ،
ثم مساءلة أمناط النظر واالستدالل التي غال ًبا
يسميه ميشيل غوديه ،عن حقٍّ " ،األفكار ا ُملسبقة" ،ومن ّ
ٌ
وظيفة أخرى لالسترشاف ،وهي ليست ّ
أقل الوظائف ،وهي تطوير االستباق الذي
ما تُلجم الفعل .هناك
من دونه سيكون القادة محصورين يف زاوية تدبري حاالت الطوارئ ،وإعطاء معنى واتساقٍ عىل املديني
املتوسط والطويل لإلجراءات التي يتم اتخاذها عىل املدى القصري .والحال هذه ،تعد هذه الوظيف ُة
رضوري ًة بقدر حاجة النساء والرجال داخل ّ
املنظامت إىل فهم فائدة انخراطهم فيها وإدراك غائياتها.
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