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متخص ًصا يف مجاالت معرفية متع ّددة لها
جمع هذا الكتاب الصادر حدي ًثا بني د ّفتيه مساهامت 25
ّ
يضم مساهامت
امتدادات خصبة يف مجال االسترشاف ،ولهذا ميكننا أن نع ّده كتا ًبا مرجع ًيا بامتياز ،فهو ّ
أغلب أولئك الذين أ ّدوا أو يؤ ّدون دو ًرا ّ
مهم يف بلورة "املدرسة الفرنسية لالسترشاف" ،عىل مدى العقود
قصة هذا الكتاب
الثالثة املاضية .ومن املفيد – يف سياقنا العريب وثقافتنا الذاتية وخصوصياتها – عرض ّ
املتع ّلقة بحدث تقاعد عامل االسترشاف الفرنيس ميشيل غودي من املعهد الوطني للفنون والحرف
( )Cnamبفرنسا؛ إذ أنّه طلب ّأل ُيقام له تكريم أو حفل وداعّ ،
وإنا أن يكون هذا التكريم "عمل ًيا"
ثم ،جاءت
بحيث تُعقد عوضً ا عنه ورشة عمل تُت َّوج بنرش كتاب يف مجال االسترشاف اإلسرتاتيجي .ومن ّ
مساهامت جميع أولئك الذين و ّدوا تكريم ميشيل غوديُ ،لتسم الخطوط العريضة لهذا الكتاب عىل
النحو التايل :تقييم أربعة عقود من مامرسة االسترشاف؛ تعميق بعض املبادئ األساسية لالسترشاف؛
الربهنة عىل جدوى مناهج االسترشاف وراهنيتها؛ رسم خطوط بعض مسارات للمستقبل.
ليهم جميع أولئك الذين يرغبون يف فهم تاريخ املدرسة الفرنسية لالسترشاف
ميت ّد إ ًذا نطاق هذا الكتاب ّ
املؤسسات واملنظامت واألقاليم ،سواء يف
وديناميتها وتأثريها ،والتي عرفت منذ إنشائها تط ّو ًرا مهمًّ يف ّ
فرنسا أو عىل املستوى الدويل .وتُع ّرف املدرسة الفرنسية لالسترشاف نفسها بكونها "عدم انضباط فكري"
( .)Indiscipline intellectuelleومن خالل توسيع نطاقها من اإلسرتاتيجية إىل التنمية املستدامة وإىل
مجاالت عديدة أخرى ،تعرف اليوم هذه املدرسة مرحلة جديدة يف سريورة من ّوها ،مرتبطة دامئًا بامله ّمة
األصلية التي أوكلتها لنفسها واملتمثّلة بـ "إنارة الفعل الحارض يف ضوء املستقبالت املمكنة واملرغوب فيها".
يتأ ّلف هذا الكتاب من خمسة أجزاء متكاملة تعالج مسألة االسترشاف اإلسرتاتيجي من جذورها
وتبلورها منذ أربعة عقود إىل آفاقها الحالية واملستقبلية .وال ّ
املخصص لهذه
شك يف أنّ الجزء األول
ّ
التجربة الغنية التي مثّلتها (ومتثّلها) املدرسة الفرنسية لالسترشاف هو من أغنى أجزاء الكتاب وأكرثها
إمتا ًعا ،إذ يعود ،من خالل تجارب ّ
كل من جاك لوسورن وكريستيان جو وميشيل غودي وهوغ دو
جوفنيل وكيمون فاالسكاكيس ،إىل بدايات تبلور هذه املسارات الشخصية نحو االهتامم باالسترشاف
تؤسس املدرسة الفرنسية لالسترشاف .إنّ عدم
وبروز هذه املقاربات العابرة
ّ
للتخصصات التي سوف ّ
تخصص معريف مح ّدد ،وتع ّدد املقاربات وزوايا النظر ،وعدم تنزيه التجارب عن الزلل
االنضباط ضمن ّ
ومؤسساته
والخطأ ،واالرتباط الوثيق باملايض لرسم خطوط املستقبل ،واالنطالق من إشكاالت الحارض ّ
أهم األفكار التي تنبثق من
و ُبناه ،واالرتباط الوثيق بسياسات التنمية والتخطيط اإلسرتاتيجي ،هي بعض ّ
مختلف هذه املسارات الشخصية الرثية.
وحاملا تضع الفصول الخمسة األوىل هذا اإلطار التاريخي والتط ّوري وتو ّثق هذه التجربة الغنية
ومساراتها املت ّوجة ،يبدأ الجزء الثاين من الكتاب بوضع األرومة املفاهيمية للدراسات االسترشافية،
التغي وعدم اليقني والفوىض والصدفة والحتمية ،من األزمنة
بداي ًة مع أويك بوتيجريار ومفاهيم ّ
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يؤصل فيليب دورانس مفهوم االسترشاف لدى ّ
كل من
القدمية وحتى األزمنة السيبرينية الحديثة .فيام ّ
املدرستني الفرنسية واألمريكية ،عارضً ا يف اآلن ذاته ألوجه اختالفاتهام وتناقحاتهام؛ ذلك أنّ األوىل تعتمد
بصفة كبرية عىل فسح املجال أمام حرية الفكر والشعور بالقيم يف رسم معامل املستقبل ،يف حني تقوم
خاصة عىل االسترشاف التكنولوجي يف املجال العسكري .ومن جهته،
الثانية ،أي املدرسة األمريكيةّ ،
للتبص
يرى جون  -فيليب بوتز أنّ االسترشاف جزء من منظور أوسع يشمل تحليل األبعاد املعرفية ّ
ثم يتناول بالدرس والتحليل البعد املركزي يف العامل املعارص ويف املستقبل
واالسترشاف اإلسرتاتيجي ،ومن ّ
القائم عىل املعرفة واألصول غري املرئية :التع ّلم التنظيمي ،بصفته مك ّونًا أساس ًيا من مك ّونات االسترشاف
اإلسرتاتيجي واملوقف االسترشايف .ويك ّرس مارك موسيل ورقته البحثية للتمييز املع ّقد بني أربعة مفاهيم
هي :االسترشاف ،واإلسرتاتيجية ،والتخطيط ،والتدبري ،من خالل إبراز أوجه تداخلها الشديد طوال تط ّور
مدارس اإلدارات ونظرياتها خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،من الفايولية والفوردية إىل التويوتية
ومدارس بيرت دروكري ومايكل بورتر إىل املدارس املعارصة القامئة عىل خلق القيمة للمساهم واملسؤولية
االجتامعية والبيئية للرشكات .يف حني يربط ّ
كل من محمد بياض وجون  -كلود بويل االسترشاف برؤية
املقاول يف منظور م ّتصل يربط بني "الرؤية اإلسرتاتيجية" و"الرؤية االسترشافية" للمقاول ،بصفتها مفتاح
واملؤسسات وتطورها .ويف مساهمة ثانية له يف هذا املؤ َّلف الذي سهر عىل تنسيقه
منو املقاوالت
ّ
يؤصل فيليب دورانس طريقة السيناريوهات عند هريمان كان؛ كيف انبثقت يف الخمسينيات
وتحريرهّ ،
والستينيات من القرن املايض ،وكيف تبلورت بفضل جهد هريمان كان (مبع ّية أنطوين فينري) ،قبل أن
تجد لها موطئ قدم بفرنسا يف آخر الستينيات ،ال سيام مع املؤمتر الدويل حول إعداد الرتاب الوطني
عام  ،1968واألعامل الرائدة ّ
لكل من جريوم مونود وسريج أنطوان يف العام ذاته ،تحت إرشاف املندوبية
الوزارية إلعداد الرتاب وجاذبية األقاليم ( )DATARواملفوضية السامية للتخطيط ،قبل أن تعرف هذه
الطريقة انتشا ًرا عامل ًيا من بداية السبعينيات .وال يخلو هذا العرض الش ّيق من نقاش جديد إلشكالية
التمييز بني االسترشاف واإلسرتاتيجية.
وبعد أن يريس الكتاب هذه الطبقة الثانية من التأصيل املفاهيمي ،يعرض يف جزئه الثالث للحقول
العديدة لتطبيقات االسترشاف .وأول هذه التطبيقات يعرضها بيري شابوي وجون مارك بيتا يف املجال
الزراعي والغذايئ ،من خالل تجربة رشكة ( )BASF Agro Franceالسترشاف مستقبالت استخدام
مبيدات الحرشات ومخاطرها ،وتقديم ثالثة سيناريوهات ملستقبل إنتاج القمح بفرنسا يف أفق
يخص التطبيق الثاين إدار َة املوارد البرشية ،من خالل استرشاف الكفاءات املستقبلية من
عام  .2020فيام ّ
ّ
واملنظامت املعنية .وتعرض ريجني مونتي دراسة حالة رشكة
أجل تحديد األهداف اإلسرتاتيجية للرشكات
دولية يف املجال الطبي ( )Med & Techوالسيناريوهات البديلة أمامها يف أفق  .2018/2015ويتناول
مارك موسيل تطبيق تقنيات االسترشاف يف مجال السياسات العا ّمة ،وتقنيات استكشاف املستقبالت
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املمكنة وبناء السيناريوهات البديلة ،واتخاذ القرار يف ّ
ظل عدم اليقني .يف حني يتناول فانسون باسيني
حالة تنمية األقاليم التي تُع ّد من بني املجاالت األكرث تطبي ًقا للتقنيات االسترشافية خالل العقود املاضية،
عارضً ا ثالث تجارب استرشافية" :الكتاب األبيض لحوض آنيس /سويرسا" عام  ،2003ومقاربة "يون "2015
التي اعتمدها إقليم يون الفرنيس ،و"املقاربة االسترشافية لغرفة الزراعة بإقليم سون ولوار الفرنيس"
عام  .2012وأخ ًريا ،يعرض ستيفان كودوبيس ً
مجال آخر ثر ًيا للدراسات االسترشافية ،وهو مجال العمران
والتمد ُين ،من خالل دراسة حالة مرشوع استرشايف أنجزته املندوبية الوزارية إلعداد الرتاب وجاذبية
نجاحا برثاء
األقاليم" :األقاليم  ."2040وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذا الفصل يع ّد من أكرث فصول الكتاب ً
مقاربته ،وتسليطه الضوء عىل البعد األسايس للمقاربة التشاركية يف املشاريع االسترشافية اإلقليمية.
ويجري عرض أحدث التقنيات االسترشافية يف الجزء املوايل من الكتاب ،ويف مق ّدمتها "ورشات االسترشاف
اإلسرتاتيجي" التي يعكف عىل تقدميها نخبة من املتخصصني يف هذا املجال (ستيفان أندري ،وميشيل
ومفصلني جدول أعاملها ،عىل النحو التايل :األفكار
غودي ،وريجني مونتي) ،عارضني لسياقها وأهدافها،
ّ
الجاهزة ،وعوامل التغيري ،ومن التغيري إىل الفعل ،ومن التغيري إىل السيناريوهات ،وأشجار الكفاءات...
إلخ .فيام تعرض بقية هذا الجزء بتفصيل ألمثلة عديدة من التقنيات الحديثة لالسترشاف ،بد ًءا مع
فرانسوا بورس وريجني مونتي وعرضهام املقاربة االسترشافية اإلسرتاتيجية يف أفق عام  2010لرشكة
ثم مع فيليب ديستات الذي
أو دي إيف الفرنسية (( )EDFأكرب منتج للطاقة الكهربائية يف العامل)ّ ،
يعرض لبناء منوذج عملية استرشافية يف إقليم والونيا البلجييك ،وروي بيتانكور الذي يتناول االسترشاف
يف مجال سياسات التشغيل ،وأخ ًريا فرانسيسكو خويص موجيكا الذي يسائل حضور االسترشاف بأمريكا
ّ
اللتينية ،أو ما يسميه "مستقبل املستقبل".
ٍ
مفاتحات استرشافية وتوصيات يسته ّلها أسعد صعب،
ويأيت الجزء الخامس واألخري من الكتاب يف صورة
مدير إدارة اإلسرتاتيجية واالسترشاف برشكة أو دي إيف الفرنسية ،من خالل عرضه اآلفاق املستقبلية
ثم يتناولها ريل ميلر ،مدير االسترشاف مبنظمة اليونسكو ،داع ًيا إىل بلورة
لالسترشاف اإلسرتاتيجي؛ ّ
الدراسات املستقبلية وتحديدها داخل فرع معريف منضبط؛ قبل أن يعود مح ّرر هذا الكتاب فيليب
دورانس داع ًيا إىل إعادة التفكري يف مفهوم القطيعة بصفتها عالمة مميزة ملجال االسترشاف؛ وليختم
يانيك رومباال هذه املفاتحات االسترشافية بعرض الرتابط الوثيق بني االسترشاف والخيال العلمي.
يجدر التنويه أخ ًريا إىل األهمية البالغة لهذا الكتاب عىل مستويات ع ّدة ،سواء من حيث قيمة األسامء
املؤسسات العا ّمة والهيئات واألقاليم املهت ّمة بوضع
املساهمة فيه ،أو من حيث اشرتاك عدد من ّ
دراسات استرشافية وتنفيذها ،أو من حيث تن ّوع األفكار واملقاربات املق ّدمة ،والتي تربط بني االسترشاف
اإلسرتاتيجي التقليدي للمدرسة الفرنسية لالسترشاف والتنمية املستدامة ،وترى أنّ املستقبل ليس رهي ًنا
بامتالك التكنولوجيا الفائقة بقدر ما يقوم عىل التو ّقع واالسترشاف والتخطيط للسبق يف مجاالت
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املؤسسات أو
اقتصادية واجتامعية وبيئية وسياسية ومعرفية مع ّينة ،سواء بالنسبة إىل الرشكات أو ّ
تم بدعم من "حلقة رجال أعامل املستقبل"
األقاليم أو الدول .كام تجدر اإلشارة إىل أنّ نرش الكتاب قد ّ
( ،)Cercle des Entrepreneurs du Futurوهي هيئة فاعلة يف مجال االسترشاف تهدف إىل التفكري
والفعل عىل نحو جديد ،واملساهمة يف مجتمع املعرفة ودعم روح املبادرة ،إضافة إىل املبادرات املحلية
ينم عن "توطني" الدراسات االسترشافية بصفة م ّتسقة يف سياقاتها الغربية ،سواء من
للتنمية؛ وهو ما ّ
حيث متويلها أو مرامها أو مآالتها ،وهو ما ّ
نظل أحوج ما نكون إليه يف بالدنا العربية.

