فتح علم االجتماع على العالمية

(*)

ستيفان دوفوا

أستاذ علم االجتماع ،جامعة باريس نانتير.

ساري حنفي

أستاذ علم االجتماع ،الجامعة األمريكية في بيروت
ورئيس الجمعية الدولية لعلم االجتماع.

فــي عــام  ،1995دعــا تـقــريــر لـجـنــة غــالـبـنـكـيــان بـقـيــادة إيـمــانــويــل فــالــرشـتــايــن  -الــذي
وافته المنية مؤخر َا في  31آب/أغسطس  -إلى «فتح العلوم االجتماعية» من خالل إعادة
التفكير فــي ش ــروط تـعــدديــة التخصصات والتمييز الكالسيكي بـيــن الـعـلــوم االجتماعية
والعلوم الطبيعية .ومــع ذلــك ،فــإن الــدعــوة لقبول الطابع  -الغربي  -للتراث االجتماعي
والتغلب على المعارضة التبسيطية بين العالمية ) (Universalismوالخصوصية ال تــزال
ضمن إشكاليات العلوم االجتماعية .منذ ذلــك الحين ،دعــا الــرؤســاء السابقون للجمعية
الــدولـيــة لعلم االجـتـمــاع ) ،(ISAمثل ميشيل فيفيوركا أو مايكل ب ــوراوي ،إلــى مــزيــد من
التفكير الـســوسـيــولــوجــي الـعــالـمــي ودع ــم مختلف عـلـمــاء االجـتـمــاع الــوطـنـيـيــن .بـعــد مــرور
سبعين عام َا على عقد المؤتمر التأسيسي لـ  ISAفي أوسلو (أيلول/سبتمبر  ،)1949يبدو
(*) هــذه تـرجـمـة لـلـنـسـخـة الـفـرنـسـيـة:

Stéphane Dufoix and Sari Hanafi, «Ouvrir la sociologie au

monde et à l’universalité,» Libération (France), 6/9/2019, <https://www.liberation.fr/debats/
2019/09/05/ouvrir-la-sociologie-au-monde-et-a-l-universalite_1749489>.
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من الممكن والمرغوب فيه المضي أبعد من ذلك في اتجاه افتتاح علم االجتماع ،خاصة في
ثالثة اتجاهات محددة:
 أو ًال ،وقبل كل شيء أن نفتح أعين عدد كبير من علماء االجتماع في الدول الغربية -ولـيــس فـقــط مـنـهــم  -عـلــى الـبـعــد الـعــالـمــي التـجــاهــات فـكــريــة ومــرتـبـطــة بــاالخـتـصــاص لــم تكن
تقتصر بأي حال على الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا .مستوحين
من أعمال أوغست كونت أو هربرت سبنسر ،انطلقت الدراسات والتدريس والمؤلفات التي
تستخدم تعبير «علم االجـتـمــاع» بالفعل فــي كولومبيا أو فنزويال أو األرجنتين أو روسـيــا أو
الـصـيــن .حـتــى الـيــوم ،فــإن معرفتنا بـهــذه الـقـصــص مـحــدودة لـلـغــايــة ،كـمــا هــي الـطــريـقــة التي
ندرس بها ماضي وحاضر االختصاص في أمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية
والوطن العربي وأفريقيا وأوقيانوسيا.
 ثــانـيـ ًا ،لـقــد اقـتـصــر تــدريــس الـتـخـصــص عـمــومـ ًا فــي تــاريــخ عـلــم االج ـت ـمــاع عـلــى تــاريــخالـنـظــريــات االجـتـمــاعـيــة .فــرضــت الــروابــط الـتــاريـخـيــة بـيــن تـطــور الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة وتــوســع
االستعمار األوروب ــي وأمــريـكــا الشمالية تقسيم عمل إيبيستمولوجي (ولـكــن ليس فقط) بين
ال ــدول حيث اعتبر أن العمل الـنـظــري هــو مــن اخـتـصــاص الـمــركــز فقط (وبــالـتــالــي فــي كثير
مــن األح ـيــان ال ـغــرب) .لــذا هـنــاك قــائـمــة مــؤلـفـيــن الــذيــن ُي ـ َع ـ ّدون «كــاسـيـكـيـيــن» ي ـقــرؤون من
جانب طالب علم االجتماع هم أنفسهم دائم ًا تقريب ًا في جميع البلدان وهم أغلبيتهم ذكور
غربيون .لذا ،يجب فتح هذه األدبيات الكالسيكية على علماء االجتماع من الرجال والنساء
من دول غير غربية ممن أنتجوا أعـمــا ًال نظرية و/أو إيبيستمولوجية و/أو إمبيريقية كبرى
(ألبرتو غويريرو راموس ،وأري سيتاس ،وأورالندو بوردا فالس ،وإيراواتي كارفي ،وأكينسوال
أك ـيــوووو ،وفــاطـمــة الـمــرنـيـســي ،فــاي شـيــاو تــونــغ ،أنــور عـبــد الـمـلــك ،عـلــي الـكـنــز أو تـســورومــي
كازوكو على سبيل المثال ال الحصر) .يجب أن يشمل أيض ًا أولئك الذين خضعوا ،في البلدان
الغربية ،لتمييز جندري أو عنصري (هارييت مارتينو ،دابليو دابليو دوبــواز ،مريان فيبر أو
جين أدامز) .ال يهدف هذا االنفتاح إلى استبدال األدبيات «السننية» ) (Canonsبعودة السنني
أو الكهنوتي المضاد ،أو حتى فتح قائمة المؤلفين الى ما النهاية لمعارف الطلبة ،وإنما هي
تهدف قبل كل شيء إلى تقديم صورة دقيقة تاريخي ًا لوالدة علم االجتماع ،ولكن أيض ًا إلعادة
كبح ديناميات عالقات القوة (الجغرافية والعرقية والجندرية) في قلب التفكر في تمأسس
وتطور االختصاص العلمي.
 ثالث ًا ،تهدف مسألة تــاريــخ علم االجتماع وتشكل األدبـيــات «السننية» فــي النهاية إلىفتح معنى العالمي .إن البحث عــن قوانين عــامــة للتطور االجـتـمــاعــي ،والــرغـبــة فــي نمذجة
عـلــم االجـتـمــاع عـلــى شــاكـلــة الـعـلــوم الـطـبـيـعـيــة ،إضــافــة إلــى الـمــركــزيــة  -األوروب ـي ــة للنظريات
الكالسيكية ،أدى كل ذلك في كثير من األحيان إلى الخلط بين شكلين من أشكال العالمية:
الشكل األول ،السعي الوضعي ) (Positivistلمفاهيم ذات طبيعة عابرة للتاريخ والجغرافيا؛
والشكل الثاني ،هو افتراض أن هناك علم ًا لالجتماعي الــذي سيتم من خالله فصل إنتاج
المعرفة عن االستعدادات ) (Dispositionsالثقافية واالجتماعية لمنتجي المعرفة .لمتابعة هذا
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االفتراض األخير ،ال يمكن تفسير المعرفة االجتماعية وفهمها سوسيولوجي ًا! على الرغم
من ذلك ،فإن التخلي عن هذا الشكل من العالمية لصالح فكرة أن إنتاج المعرفة موقع ًا
اجتماعي ًا وثقافي ًا يجب أن ال يؤدي إلى النسبية المطلقة ،وإنما إلى تحويل وضع العالمي
) .(Univerisalالعالمي ليس مــوجــود ًا دائـمـ ًا :إنــه نتاج تاريخي للنضال مــن أجــل تعريف
ماهية علم االجتماع .لذلك يمكن تصورها وأفهمتها في التوتر بين العام والخاص ،بين
العالمي والمحلي .يجب بناء العالمية دائم ًا في النقاش وفي الصراعات والحوار واليوم
وغد ًا.
ﺻﺪر ﺣﺪﻳﺜ ًا ﻋن ﻣرﻛﺰ دراسات الوﺣﺪة الﻌرﺑية

السبﻞ وال ُمنﻰ فﻲ ﺻناﻋﺔ الﻔَﻘر وال ِﻐنﻰ
ُ
ﺣسﻦ بوﻛريﻦ
ُﻳﻘ ّﺪم ﻫﺬا الكتاب ﺑرناﻣﺠ ًا ﻣتكاﻣ ًﻼ وﺧﻄة ُﻣﺤكمة لنﻘﻞ
ﻣﺠتمﻌاﺗنا الﻌرﺑية ﻣن ﺣالة التﺒﻌية والتخلﻒ إلــﻰ الﺤرﻳة
واإلزدﻫــار .إنﻪ ﻛتاب ﺟمﻊ ﺻاﺣﺒﻪ فيﻪ ﻣﻘترﺣات ﻋملية ﻣن
أﺟﻞ ﺗﻄوﻳر سياسات اقتﺼادﻳة ﺗ ّ
ُمكن ﻣﺠتمﻌاﺗنا ﻣن الﻘﻀاء
ﻋلﻰ الﻔﻘر والﻼﻣساواة وﺗﺤﻘيﻖ الﻌﺪالة اﻻﺟتماﻋية والتﻘﺪم
وال ــرف ــاﻫ ـي ــة .اس ـت ـﻄــاع ال ـمــؤلــﻒ ،ﻣ ــن ﺧ ــﻼل ﺗـﺤـلـيــﻞ الـمـســار
اﻻقتﺼادي للمﺠتمﻌات الﺤﺪﻳﺜة ودراسة أنﻈمتﻬا السياسية،
أن ُﻳﺒ ّين أﺻﻞ الﻌلﻞ ﻛﺄسﺒاب الﻔﻘر والﺒﻄالة والتخلﻒ ،ﻛما
ﻳﺒ ّين فﻲ المﻘاﺑﻞ ال ُمتﻄ ﱠلﺒات الــﻼزﻣــة للﺤﺼول ﻋلﻰ الﻐنﻰ
وﺗوفير التوﻇيﻒ الكاﻣﻞ وﺿمان التﻘﺪم .ﺑنا ًء ﻋليﻪ ،ﻳوﺿﺢ
الكتاب ﻛيﻒ ﻳمكن الﺪولة أن ﺗﺼنﻊ الﺜروة وﺗوزﻋﻬا ﺗوزﻳﻌ ًا
ﻋــاد ًﻻ ﺑين ﺟميﻊ أفــراد المﺠتمﻊ ،وذلــﻚ ﻣن ﺧــﻼل استخﺪام
ﻣﺼرفﻬا الـمــرﻛــﺰي واﺗ ـﺒــاع سياسات اقتﺼادﻳة واﺟتماﻋية
ﻣـﻌـ ّيـنــة .ﻛـمــا ﻳـﺸــﺪد ﻋـلــﻰ أن اسـتـﻘــﻼلـيــة الـﺤـكــوﻣــة الوﻃنية
 220ﺻﻔﺤﺔ
وسيادﺗﻬا فﻲ المﺠال المالﻲ أﻣــران أساسيان ﻣن ﺷﺄنﻬما إزالة
الﺜمﻦ 14 :دوالراً
ﻛ ــﻞ ال ـﻘ ـيــود ﻋـلــﻰ ال ـم ــوازن ــة وﺗـمـكـيــن الـﺤـكــوﻣــة ﻣ ــن ﺗـمــوﻳــﻞ ﻛﻞ
المﺸارﻳﻊ التنموﻳة ،ﺑــﺪءاً ﺑاﻻستﺜمار فﻲ الﺒنية التﺤتية ،ﻣــروراً
ﺑسياسة التوﻇيﻒ الكاﻣﻞ ،وﺻو ًﻻ إلﻰ اﻻستﺜمار فﻲ التﻌليﻢ والﺒﺤﺚ الﻌلمﻲ واﻻﺑتكار ﻣن أﺟﻞ ﺗﺤﻘيﻖ
التﻘﺪم التكنولوﺟﻲ والﺼناﻋﻲ.

