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عند اختيار كتاب االسترشاف اإلسرتاتيجي للمؤسسات العامة يف بلد ذي مؤسسات قوية مثل أملانيا،
تلفت االنتباه "براعة" املؤلِّف يف تفصيله ألساليب االسترشاف وفرضياته ومقارناته باملؤسسات الخاصة.
ويف البداية ،يتبادر إىل الذهن أنّ املؤلِّف خبري إسرتاتيجي أمىض أم ًدا ً
طويل يف هذا املجال خرب ًة عملي ًة،
السن((( ،فإنّ ذلك ُيضفي قيم ًة مضاف ًة عىل
ودراي ًة أكادميي ًة .بيد أنّه حني يجد أنّه إزاء كاتب حديث ّ
الكتاب ،ويجعل القارئ يكمل قراءته إىل نهايته باهتام ٍم شديد.
يأيت اختيار املوضوع تب ًعا ألهمية هذا املجال يف السنوات األخرية ،الناتجة من تزايد تعقيدات بيئة العمل
ٍ
ثم لجوء القطاع الخاص إىل
التي أنتجت ،هي نفسها،
تحديات كثري ًة للمديرين وصانعي القرار؛ ومن ّ
لكسب مزايا تنافسية مستدامة متأتية من تقليل الاليقني (،((()Uncertainty
االسترشاف اإلسرتاتيجي ْ
عن طريق بلورة الخيارات املمكنة ،واملفاضلة بينها ،ملعرفة التداعيات التي يؤدي إليها كل خيا ٍر من
شأنه الح ّد من األزمات املستقبلية ،والعمل عىل ترشيد عملية صنع القرار ،من خالل مرجعيات مختصة
بدراسة املستقبل واسترشافه إسرتاتيج ًيا ،واقرتاح بدائل ممكنة ّ
لحل املشكالت ،وصياغة األهداف ،وزيادة
درجات حرية االختيار(((.
وقد ُق ّسم الكتاب إىل تسعة فصول متسلسلة ومرتابطة ،تناول املؤ ّلف يف أولها أهمية التنبؤ باملستقبل،
وبداية ظهور مفهوم االسترشاف اإلسرتاتيجي ،من تنبؤ الرشكات وتخطيطها لعملياتها عىل امتداد ع ّدة
سنوات من املستقبل ،إىل تطوره طوال ع ّدة عقود؛ من مفهوم ك ِّمي مر ّكز واحدٍ ،إىل مفاهيم متعددة
الوجوه .فاالسترشاف اإلسرتاتيجي ينطلق من عدة فرضيات أساسية أهمها أنّ املستقبل يصعب التنبؤ به
ً
مستحيل .ولكن عىل الرشكات تو ّقع أحداث املستقبل وتطوراته؛
من منظور إسرتاتيجي ،إنْ مل يكن ذلك
للتقليل من عدم اليقني واملخاطر ،ولتمكني املديرين والتنفيذيني من اتخاذ قرارات مبن ّية عىل الدليل.
فن
بيد أنّ هذا االهتامم ال يقترص عىل القطاع الخاص؛ ذلك أنّ املؤسسات العامة قد رشعت يف تع ّلم ّ
ينصب ،جهد املؤلِّف عىل املقارنة بني القطاعني،
االسترشاف اإلسرتاتيجي من هذا القطاع .وبنا ًء عليه
ُّ
تهم املؤسسات العامة؛ فيبدأ حديثه عن مراحل تطوره ،ومصطلحاته املتعلقة
ليخلص بتوصيات ُّ
بالدراسات املستقبلية ،عارضً ا مراحل تط ّور املفهوم واختالفه بحسب املنطقة وأسلوب التطبيق .وبحسب
املنطقة ،ميكن التمييز بني بيئتني .فإحدى البيئتني تسمى البيئة الك ّلية ،العاملية ،العامة ،العاملة؛ ويعنى
 1توبياس فيرت من مواليد عام  .1991حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة العامة وقانون الضامن االجتامعي من الجامعة الفدرالية
للعلوم اإلدارية التطبيقية ،وشهادة املاجستري يف إدارة األعامل من جامعة بيوث للعلوم التطبيقية يف برلني .وقد عمل مستشا ًرا لهيئة التأمني
التقاعدي القانوين األملانية.
2 Dong-Jae Kim, “Strategic Foresight: The Case of TJ Park and POSCO,” Journal of International and Area Studies,
vol. 19, no. 1 (2012), p. 45.
 3محمد إبراهيم منصور" ،الدراسات املستقبلية :ماهيتها وأهمية توطينها عرب ًيا" ،ورشة عمل حول الدراسات املستقبلية ضمن فعاليات
منتدى الجزيرة السابع 18 - 16 ،آذار /مارس  ،2013ص .42-40
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بها البيئة التي توجد فيها املؤسسة ،وهي التي ال يكون لها تأثري مبارش .أ ّما البيئة األخرى ،فهي البيئة
الجزئية التي يكون للمؤسسة تأثري مبارش يف تركيب أفرادها وسلوكهم وأفعالهم .ويرسد املؤلِّف أنواع
تطور االسترشاف بحسب البيئة ،وقد بدأ برسعة ،مع أواخر القرن التاسع عرش ،تطور مفهوم االسترشاف
اإلسرتاتيجي عىل املستوى الجزيئ (املؤسسة) عرب ثالثة أجيال .فالجيل األ ّول متمثّل يف "التطور النظامي"
()Systematic development؛ وهو عبارة عن أنظمة التحذير املبكر املبني عىل أرقام بارزة محسوبة
بطريقة االستقراء ،كانت الدول األنغلوسكسونية قد بدأت باستخدامه منذ نهاية ستينيات القرن املايض،
وانتقل إىل الرشكات األملانية يف بداية عام  .1972أ ّما الجيل الثاين من االسترشاف ،فهو ُيعرف باسم
"أنظمة التع ّرف املبكر" ( ، )Early recognition systemsوهو مل ُيق ّدم للتعامل مع املؤرشات لتحديد
املخاطر ومعالجتها ،بل للتعامل مع ال ُفرص واالحتامالت املتع ّلقة بالرشكات ،وقد بدأ استخدامه يف أملانيا
عام  .1976وأ ّما الجيل الثالث ،فقد ُعرف بـ "أنظمة اإلدراك املبكر" ( ،)Early awareness systemsوهو
ير ّكز أكرث فأكرث عىل البدائل اإلسرتاتيجية واستعامل طريقة اإلشارات الضعيفة .وبدأ استخدامه يف أملانيا
ثم برز بعد ذلك
عام  ،1977وق ّدمه إيغور آنسوف لتحديد املخاطر والفرص يف املدى الطويل (ص ّ .)7
مفهوم االسترشاف اإلسرتاتيجي يف التسعينيات ،وازداد نضجه يف العقد األول من األلفية الحالية ،عىل يد
ٍّ
عب استخدام املعرفة املبنية عىل السيناريو
كل من مولر وستفنس (ص  ،)13بتحليل العمليات التشاركية ْ
ثم ينهي املؤلِّف الفصل األول بالحديث عن عالقة مصطلحات االسترشاف
وتصميم معياري للرؤىّ .
ثم عن وظائفه بالتفصيل
اإلسرتاتيجي بالدراسات املستقبلية  -وبيش ٍء من التفصيل عرب املنظور الزمني ّ -
ثم إنّه ين ُقدها بتصنيف ال ُن ُهج ،ومقارنته بتقييم األثر التنظيمي.
يف الرشكاتّ ،
ًّ
مستهل الحديث
بعد ذلك ،يعرض املؤلِّف ملناهج االسترشاف ووسائل ،ويفردها يف الفصل الثاين،
عن مشكالت تطبيق االسترشاف وتنفيذه .وقد بدأ مبشكلتني رئيستني يف التطبيق (ص  .)43فأوالهام
تكمن يف صعوبة إيجاد النهج الصحيح لتطبيقه يف املؤسسة .أ ّما ثانيتهام ،فهي تتعلق بكفاءة استخدام
ثم يعرض بعض االقرتاحات للتوافق بني أهداف
املؤسسة وتنفيذها للنتائج املستخلصة من االسترشافّ .
املؤسسة وكيفية استخدام االسترشاف وتضمني نتائجه ضمن هيكل املؤسسة ،من جهة أنّ األنشطة
ُنجز عىل نح ٍو دوري .ويف إثر ذلك ،تح ّدث املؤلِّف عن
من الرضوري أن تُص ّمم عىل أساس مستمر ،وت َ
نجز عىل
دراسة بيكر السترشاف  18رشك ًة من قطاعات مختلفة (ص  ،)47وخلص إىل أنّ االسترشاف ُي َ
ثالثة مستويات مختلفة يف الرشكة؛ أ ّولها عىل مستوى الرشكة العا ّم بقسم البحوث والتطوير ،وثانيها
عىل مستوى الوحدات التجارية بواسطة مراكز التكنولوجيا أو أقسامها ،وثالثها عىل املستوى االفرتايض
أو الجانبي املوكل لفرق ّ
ثم يعرض املؤلِّف لتنفيذ أنشطة االسترشاف ونتائجه ،وعملية صنع
املهمتّ .
القرار اإلسرتاتيجي ّ
الست (ص  ،)51ليصل إىل متطلبات تطبيق
املتأت من مراحل عملية االسترشاف
ّ
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مختتم الفصل بالحديث عن منهجية االسترشاف وتصنيف الطرق الثامين بحسب
االسترشاف ومعايريه،
ً
النوع؛ الكمي أو الكيفي ،أو الوضع؛ املعياري أو التفسريي (ص .)60
وبعد تحديد اإلطار النظري لألساليب وال ُن ُهج والفرضيات ،يعرض املؤلِّف ملسألة إسقاطها عىل مستوى
املؤسسات األملانية التي خصص لها الفصل الثالث من الكتاب ،معنونًا إ ّياه "وصف جمهورية أملانيا
االتحادية كإطار مرجعي لتحليل االسترشاف اإلسرتاتيجي املستخدم يف املؤسسات العامة يف أملانيا،
وخاصة الفرع التنفيذي من املؤسسات" .ويبتدئ فيرت الفصل بالحديث عن صفات الدولة األملانية
ً
تفصيل أكرث بشأن الهيكل
ثم يقدم
ومؤسساتها العامة ،من منظور السلطات الثالث أفق ًيا ورأس ًياّ ،
التنفيذي للجمهورية (اإلداري والقانوين) عىل املستويني العا ّم والخاص .وبعد الحديث عن بيئة
رسد تطور املفهوم واستخدامه ،ينتقل املؤلِّف يف الفصل الرابع إىل ال ُن ُهج املتبعة
املؤسسات األملانية و ْ
لتحليل فرص تطبيق االسترشاف؛ وأولها ن ْقل املعرفة املوجودة من القطاع العا ّم إىل الخاص ،عن طريق
مقارنة عامة ومحددة بني القطاعني ،وبناء إطار مرجعي مي ّكن املستخدم من تقييم الظروف املحيطة
باملؤسسة العامة ،وثانيها الطريقة التي تق ّيم فرص التنفيذ املبينة يف شكل درجات الحرية .أ ّما الطريقة
فتهم تقييم الفرص بواسطة التحليل القصري لعوامل السياق املحيطة باملؤسسة.
الثالثةّ ،
ثم يعرض فيرت لهيكل املؤسسة وخصائصها التي تؤ ّثر يف أسلوب االسترشاف ،ويبني الفرضيات لتطبيق
ّ
وتنص الفرضية األوىل لألسلوب األول عىل أنّ القطاعني
االسترشاف يف فرع املؤسسات التنفيذية األملانيةّ .
العا ّم والخاص ُيظهران اختالفات عميق ًة ،تكشف عن حواجز ال ميكن أن يتغلب عليها القطاع العا ّم،
إذا أراد تطبيق االسترشاف باتباع املفاهيم من القطاع الخاص .أ ّما األسلوب الثاين ،فيصف درجات
الحرية املتمثلة يف وضع الهيكل القانوين ،وتصف فرضيته أنّه إذا كانت املؤسسة العامة أكرث استقاللي ًة
يف مقدرتها عىل صنع القرار ،وكانت تحظى بدرجة أكرب من درجات الحرية ،فإنّ األشخاص واملؤسسات
التنظيمية التي ستدخل عملية تنفيذ االسترشاف ستكون ّ
أقل؛ مبعنى أنه كلام زادت درجة الحرية ،كان
من األسهل تنفيذ عملية االسترشاف .وتنص الفرضية الثالثة لألسلوب الثالث عىل أنّ إطار عوامل النجاح
مهم من دون ّ
شك ،بيد أنّ هناك
يع ّزز من استنتاج درجات الحرية ،فهو يكشف أنّ حرية صنع القرار أمر ّ
عومل أخرى تسمح لنا مبناقشة نتائج متع ّلقة بشكل درجات الحرية للمؤسسات العامة عىل نح ٍو نقدي.
يبي
تهم إسقاط هذه الفرضيات عىل املؤسسات األملانية؛ إذ ّ
نأيت بعد ذك إىل املسألة األساسية التي ّ
والخاص.
املؤلِّف مظاهر االسترشاف اإلسرتاتيجي ،ويوضح الفرق ،من خالل املقارنة ،بني القطاعني العا ّم
ّ
وهذا ما تح ّدث عنه يف الفصل الخامس الذي عرض مقارنة بني القطاعني أفضت إىل سبع صفات تظهر
اختالفات جوهرية عىل نح ٍو أعمق ،هي :أهداف كل قطاع ،وقدرة صنع القرار ،والسلع والخدمات
املنتجة وتسويقها ،وعوامل اإلنتاج املستخدمة ،والهيكل املايل وطرق التمويل ،ودرجة التنظيم ،ووجود
املخاطر .ويف ختام الفصل ،يستخدم املؤ ّلف هذه املفاهيم لعرض مقارنة معمقة باستخدام أسلوب
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مبني عىل األهداف العامة واملح ّددة ،والالعبني الرئيسني ،واإلطار الزمني ،ومدة املشاريع النموذجية،
ّ
واألساليب الرئيسة املستخدمة لالسترشاف (ص  .)108وبعد ذلك ،يتحدث عن فرص تنفيذ االسترشاف
مخص ًصا ذلك يف الفصل
وتطبيقه يف املؤسسات التنفيذية األملانية ،وربطها بالفرضيات السابقة الذِكرّ ،
ً
مستهل إياه برسد محددات منوذج درجات الحرية التي متثّل مقدرة املؤسسة لتقرر بحرية
السادس،
مهامتها وأهدافها ،ومصادرها ،وهي أربعة محددات :الشخصية القانونية ،والسيادة التنظيمية ،ونوع
الرقابة ،وقدرة صنع القرار اإلسرتاتيجي .وقد قام فيرت ،يف عقب ذلك ،بتطبيق النموذج عىل سبعة هياكل
قانونية مختلفة (ص  ،)133-119وع َقد مقارن ًة بني القطاعني باستخدام النموذج الثالث ،ورسد العوامل
املختلفة يف سياق االسترشاف اإلسرتاتيجي.
ويف ما يتع ّلق بنتائج استخدام األساليب وفرضياتها ،ناقش املؤلِّف هذا الجانب يف الفصل السابع؛
وذلك من خالل ربطها ببعض املفاهيم كاالستقاللية ً
ثم عرض األطوار األربعة لتنفيذ االسترشاف
مثلّ .
اإلسرتاتيجي وتطبيقه يف مؤسسات أملانيا العامة؛ وهي التحضري ،والتخطيط ،والتنفيذ ،واملعالجة البعدية،
وربطها ببعض العوامل املختلفة؛ كالدعم العايل املستوى ،والعمل املبني عىل الدليل ،وشفافية األنشطة،
والتواصل ،وأخذ السياق املؤسيس يف الحسبان ...إلخ (ص  .)171ومبا أنّ لكل عملية نتائج ،فإنّ النتائج
ثم ،تابع املؤلِّف هذا النقد ملنهجية عملية االسترشاف ونتائجها
ينبغي تقييمها ،ونقدها أحيانًا .ومن ّ
يف الفصل الثامنُ ،من ِّو ًها بأنّ التحليل يتضمن هدفني ،أولهام؛ تحليل مواصفات القطاع العا ّم ،وثانيهام؛
الخاص .ويف سياق هذين الهدفني،
اختبار توصيات تطبيق االسترشاف املوجهة نحو مامرسات القطاع
ّ
نجده يق ّدم نق ًدا لكل أسلوب من أساليب االسترشاف.
يختتم توبياس فيرت كتابه مبلخص ملا سبق ،موج ًزا الحديث عن الفرضيات واألساليب الثالثة ،مبي ًنا أنّ
حاجة القطاع الخاص إىل عملية االسترشاف هي أكرب من حاجة القطاع العا ّم؛ ألنّ القطاع الخاص يتح ّمل
عبء تكييف أعامله بحسب ظروف السوق الراهنة .لذا ،فهو مهدد بخطر الوجود ،وعرضة لتغيري
عملياته تب ًعا لتغريات السوق ،يف حني أنّ القطاع العا ّم ليس ملز ًما بذلك .وبنا ًء عىل هذه االختالفات ،يق ّدم
للقطاع العا ّم املتصف باالستقرار خمس توصيات إلنجاح عملية االسترشاف (ص  .)182وأخ ًريا يتعرض
أخص.
آلفاق عملية استرشاف املستقبل عمو ًما ،ويف أملانيا
ً
خصوصا ،ويف مؤسساتها العامة عىل وجه ّ
وبعد الحديث عن نُهج االسترشاف وأساليبه والتفصيل فيه يف املؤسسات األملانية ،نخلص إىل أنّ
االسترشاف اإلسرتاتيجي هو ،أيضً ا ،رضورة عربية لتوطينه وتبيئته عمل ًيا ،باستخدامه يف القطاعني العا ّم
والخاص .وإن كان قد بدأ استخدام االسترشاف عرب ًيا من قِبل املؤسسات العامة ال ُق ْطرية  -وإن مل ينفتح
ّ
القطاع الخاص عليه بعد  -من خالل بعض الرؤى املستقبلية ال ُق ْطرية ،كرؤية قطر  ،2030والسعودية
 ،2030واملغرب  ،2030ومرشوع األردن  ،2025ومرشوع مرص  ،2020فإنّ الحاجة ّ
تظل ماس ًة إىل تعزيز
هذا التوطني والتبني عرب ًيا ،وال سيام بالنظر إىل املشاريع االسترشافية الدولية واإلقليمية تجاه الرشق
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األوسط عام ًة ،واملنطقة العربية خاص ًة .ومن أمثلة هذه املشاريع مرشوع القرن األمرييك الجديد عام
املعني بالريادة األمريكية العاملية ،وقد تط ّرق إىل الرشق األوسط بإعادة رسم خريطته اإلقليمية،
2002
ّ
وقيام نظام إقليمي ً
بدل من نظام عريب ،وكذلك تقارير مؤسسة ( ،)Heritageومؤسسة (American
 )Enterpriseبشأن إعادة هيكلة الرشق األوسط ،وبشأن التفاعل مع املشاريع اإلرسائيلية االسترشافية
مثل مرشوع إرسائيل .2025

