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العلوم ااًلجتماعية والتحواًلت املجتمعية: رؤى متقاطعة

محمد الدحاني )1)

: مقدمة
ً

أواًل

يعد	كتاب	)العلوم	االجتماعية	والتحوالت	املجتمعية:	إشكاالت	منهجية	وموضوعاتية()2)	واحًدا	من	األعمال	
املنشورة)3)	ضمن	سلسلة	من	الندوات	التي	احتضنتها	الدورة	األولى	لربيع	العلوم	االجتماعية)4)	في	السنة	املاضية	
بجامعة	األخوين)5).	لإلشارة،	ليس	باألمر	الهين	أن	ينجز	املرء	قراءة	تركيبية	تحليلية	في	كتاب	بهذه	الطبيعة	وبهذا	
ا،	
ً
الحجم	والتنوع،	وتظهر	هذه	الصعوبة	بجالء،	عندما	نعلم	أن	عدد	املشاركين	في	الكتاب	بلغ	تسعة	وثالثين	باحث

	عن	انتماءاتهم	املختلفة	في	ميادين	
ً

تبت	بثالث	لغات	مختلفة؛	العربية	والفرنسية	واإلنكليزية،	فضال
ُ
وإسهاماتهم	ك

العلوم	االجتماعية	واإلنسانية.

تكمن	القيمة	العلمية	للكتاب،	ليس	فقط	في	كونه	شكل	محطة	للتفكير	الجماعي	في	التحوالت	التي	عرفها	املجتمع	
املغربي	في	العقود	األخيرة،	وإنما	في	تشديده	على	دور	العلوم	اإلنسانية	واالجتماعية	في	مواكبة	تلك	التحوالت	
العميقة	التي	تتجلى	أساًسا	في	النمو	الديمغرافي	واإلقالع	الثقافي	والحضري،	إضافة	إلى	الثورة	التكنولوجية	التي	

اخترقت	كل	مفاصل	املجتمع	املغربي	وبنياته.

تسعى	هذه	الورقة	الى	استجالء	الخيط	الناظم	بين	اإلسهامات	سالفة	الذكر	كلها،	على	الرغم	من	تعدد	ميادينها،	
واختالف	زوايا	نظرها،	وتباين	أسسها	األبستمولوجية	واملنهجية،	وأطرها	التحليلية،	إال	أنها	تتقاطع	في	نقطتين	

أساسيتين	هما:	

1.	ضرورة	التجديد	املنهجي	للتعامل	مع	الظواهر	أو	الوقائع	االجتماعية	الجديدة.
2.	مساءلة	األدبيات	الخاصة	بـ	)خطاب	كورونا(.

)1) 	باحث	في	سوسيولوجيا	التربية،	كلية	العلوم	اإلنسانية	واالجتماعية	في	جامعة	ابن	طفيل،	القنيطرة/	املغرب.

)2) 	مجموعة	من	املؤلفين،	العلوم	االجتماعية	والتحوالت	املجتمعية:	إشكاالت	منهجية	وموضوعاتية،	عبد	الرحيم	العطري	)منسًقا(،	عبدهللا	بوصوف	)مقدًما(،	)فاس:	مؤسسة	
مقاربات	للنشر	والصناعات	الثقافية،	2021(،	)349ص(.

)3) من	األعمال	الصادرة	عن	هذه	الدورة	الكتاب	الذي	نسقه	عالم	االجتماع	املغربي	عبدالغني	منديب،	انظر:	
مجموعة	من	املؤلفين،	البحث	امليداني	في	العلوم	االجتماعية:	تجارب	مقارنة،	عبدالغني	منديب	)منسًقا(،	)فاس:	مؤسسة	مقاربات	للنشر	والصناعات	الثقافية،	2021(.

توزع	نشاط	هذه	الدورة	بعقد	اتفاقيات	بين	الجهات	املعنية	على	اعادة	تنظيمها	كل	سنة،	وحفالت	توقيع	بعض	الكتب	الجديدة،	وتكريم	بعض	األساتذة،	وورشات	للتفكير	  (4(
الجماعي،	ودرس	افتتاحي،	وندوة	علمية،	واختتمت	هذه	الدورة	بنداء	ربيع	العلوم	االجتماعية	املوجه	للمثقفين	وصناع	القرار	باملغرب	جميعهم.	وقد	أنجز	تقرير	تركيبي	عن	أشغال	
هذه	الدورة،	ونشر	في	مجلة	املستقبل	العربي،	انظر:	حسن	مويلح	ومحمد	الدحاني،	”تقرير	عن	الدورة	األولى	لربيع	العلوم	االجتماعية”،	مجلة	املستقبل	العربي،	ع	514،	)2022(،	

ص	172- 176.

)5)	نظمت	هذه	الدورة	من	طرف	كلية	اآلداب	والعلوم	اإلنسانية	جامعة	محمد	الخامس	في	الرباط،	وكلية	اإلنسانيات	والعلوم	االجتماعية	جامعة	األخوين-	افران،	ومجلس	الجالية	
بالخارج،	وذلك	أيام	9،	10،	11	نيسان/	أبريل،	2021.	
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ثانًيا: الحاجة إلى التجديد املنهجي

اإلنسانية	 العلوم	 في	 املنهجي	 التجديد	 ضرورة	 على	 الكتاب)6)	 هذا	 في	 املشاركين	 الباحثين	 مجمل	 يتفق	
الخاصة	 بالتقنيات	 أو	 النظرية	 باألطر	 املتعلقة	 -سواء	 جلها،	 الكالسيكية	 األدوات	 أن	 ويؤكدون	 واالجتماعية،	
التي	 الرقمية	 الظواهر	 الجديدة،	وخاصة	 االجتماعية	 الوقائع	 قادرة	على	مجاراة	 املعطيات-أصبحت	غير	 بجمع	
	مراجعة	املناهج	وبعض	األدوات	التقنية)7)،	وجعلها	قادرة	على	استنطاق	ظواهر	العصر.	على	هذا	

ً
تقت�سي	فعال

األساس	شدد	الباحثون	على	أنه	من	الصعب	اليوم	استجالء	طبيعة	التحوالت	املجتمعية	من	دون	التوظيف	الجيد	
للكمية	الكبيرة	من	املعطيات	والبيانات	املتوافرة	في	العالم	الرقمي)8)	أو	االعتماد	عليها،	سواء	املتعلقة	باملحددات	
بالهويات	 املتعلقة	 أو	 السوسيواقتصادية...،	 أو	 السوسيوثقافية	 أو	 السوسيومهنية،	 أم	 السوسيوديمغرافية،	
السائدة	أو	الفرعية	في	املجتمع)9).	والشاهد	على	ذلك	أن	املعطيات	الرقمية	تمكننا	معرفة	كل	الفئات	االجتماعية	
املوجودة	في	العالم	الواقعي،	بوصف	األقليات	املضطهدة	في	هذا	العالم	تحاول	فرض	ذاتها	في	العالم	الرقمي،	بل	
انتزاع	اعترافها	االجتماعي	من	 أو	 للمقاومة	وفرض	الذات	 تستغله	أحيانا	كثيرة	كآلية	لالستقطاب،	وتارة	كآلية	

الدولة	واملجتمع	بأقل	تكلفة	اجتماعية)10).	

يرى	املشاركون	أن	إلحاح	هذه	الدعوة	يستمد	مشروعيته	األبستمولوجية	واملنهجية	من	التحوالت	الكبرى	
املشار	اليها	آنفا،	والتي	يصفها	بعض	الباحثون	بالكوبرنيكية،	بوصفها	أرخت	بظاللها	على	مختلف	جوانب	الحياة	
األخرى،	وخاصة	الجانبين	القيمي	والثقافي،	بحيث	نشهد	تزايًدا	مستمًرا	وانتشاًرا	واسًعا	للهويات	الفرعية	التي	
أو	 الشبابية،	 بالخصوصية	 املتعلقة	 تلك	 منها	 وخاصة	 االختالف،	 في	 بالحق	 باالعتراف	 واملجتمع	 الدولة	 تطالب	
العرقية،	أو	اإلثنية،	أو	الجندرية،	أو	الثقافية،	أو	الدينية	وغيرها،	أو	ما	يعرف	باملحددات	السوسيوأنثروبولوجية	

العامة	للظواهر	االجتماعية	املستجدة	التي	تؤكد	ضرورة	التجديد	املنهجي	لدراساتها.	

الظواهر	 بل	 املنهجي،	 التجديد	 يستوجب	 ما	 فقط	 هي	 ليست	 املجتمعية	 التحوالت	 أن	 الباحثين	 بعض	 وأكد	
الفجائية	تتطلب	ذلك،	وخاصة	تلك	التي	تظهر	وتختفي	فجأة.	وفي	هذه	املسألة	انقسم	املشاركون	في	الكتاب	إلى	

قسمين:

األول)11):	يرى	أن	تناول	الظواهر	الفجائية	ليست	من	اختصاص	العالم	في	العلوم	االجتماعية،	وإنما	تدخل	
إال	 الظاهرة	 يدرس	 ال	 واالجتماعيات	 اإلنسانيات	 حقل	 في	 العالم	 ألن	 والسيا�سي،	 اإلعالمي	 من	 كل	 اهتمام	 في	
حينما	تكتمل،	أي	حينما	تفصح	عن	أبعادها	كلها،	وهذا	أول	شرط	لتحقيق	املوضوعية	بلغة	دوركايم	أو	الحياد	
األكسيولوجي	بتعبير	ماكس	فيبر.	ويضيف	هذا	الفريق	أنه	إذا	قبلنا	دراسة	ظاهرة	ما	قبل	أن	تكتمل،	فلن	نكون	
العلوم	 موضوع	 في	 النظر	 إعادة	 أمام	 أوتوماتيكية	 بصورة	 سنكون	 وإنما	 فقط،	 املنهجي	 التجديد	 ضرورة	 أمام	

)6) 	مجموعة	من	املؤلفين،	العلوم	االجتماعية	والتحوالت	املجتمعية:	إشكاالت	منهجية	وموضوعاتية.

)7) 	مجموعة	من	املؤلفين،	العلوم	االجتماعية	والتحوالت	املجتمعية:	إشكاالت	منهجية	وموضوعاتية،	ص	14.

)8) 	مجموعة	من	املؤلفين،	العلوم	االجتماعية	والتحوالت	املجتمعية،	ص	297.

)9) 	مجموعة	من	املؤلفين،	العلوم	االجتماعية	والتحوالت	املجتمعية،	ص	157

./https://www.mominoun.com/articles	،)2016(	،واألبحاث	للدراسات	حدود	بال	مؤمنون	مؤسسة	موقع	العربي”،	بالعالم	االلحاد	”سوسيولوجيا	الديالمي،	عبدالصمد	10)(

)11) 	حسن	مويلح	ومحمد	الدحاني،	”تقرير	عن	الدورة	األولى	لربيع	العلوم	االجتماعية”،	مجلة	املستقبل	العربي،	ع	514،	)2022(،	ص	173.

https://www.mominoun.com/articles/.
https://www.mominoun.com/articles/.
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لكونها	مغامرة	محسومة	 الخطوة،	 اتباع	هذه	 التحذير	من	 إلى	 الفريق	 بهذا	 الذي	دفع	 ال�سيء	 االجتماعية	عامة.	
تمييز	 علينا	 أنه	سيتعذر	 بمعنى	 آخر،	 كل	خطاب	عن	 تميز	 التي	 الخصائص	 انمحاء	 إلى	 بالضرورة	 تؤدي	 النتائج،	

الخطاب	اإلعالمي	من	السيا�سي،	واإلبداعي	من	السوسيولوجي...	إلخ.

أما	الثاني)12)،	فقد	أشار	إلى	أهمية	املوقف	اإليجابي	الفاعل	الذي	يؤكد	ضرورة	انخراط	العلوم	االجتماعية،	
	من	االكتفاء	باملوقف	السلبي،	واالنطواء	على	الذات	

ً
وخاصة	السوسيولوجيا،	في	دراسة	الظواهر	الفجائية،	بدال

بدعوى	أن	املوضوعية	والحياد	األكسيولوجي	يفرضان	على	عالم	االجتماع	انتظار	اكتمال	الظاهرة،	وأشاروا	الى	
أن	بعض	هذه	الظواهر	ال	تكتمل،	وإنما	تظهر،	وتختفي	فجأة،	وهذه	الخاصية	بالتحديد	هي	التي	تبرر	االنخراط	
والتدخل	لدراسة	هذه	الظواهر.	هذا	املنطق	هو	الذي	جعل	عدًدا	من	علماء	االجتماع	يقومون	بدراسات	-سواء	
في	 كورونا	 لفيروس	 الصحية	 اإلجراءات	 انعكاسات	 باستجالء	حجم	 خاصة	 مستقلة-	 بحوث	 أو	 الخبرة	 إطار	 في	
بنيات	املجتمع	وفي	التفاعالت	االجتماعية	بين	أفراده،	وخاصة	بطبيعة	هذه	االنعكاسات	أيًضا.	ويختم	هذا	الفريق	
مرافعته	بالسؤال	االستنكاري	اآلتي:	هل	يستطيع	أحد	أن	ينكر	جدة	وعلمية	هذه	الدراسات	املنجزة	أو	يشكك	
فيها؟	وفي	مثال	على	هذه	الدراسات	نجد	إسهام	ياسين	يسني	املوسوم	بـ	)الهشاشة	السكنية	في	زمن	الحجر	الصحي(،	
ويؤكد	من	خالله	أن	مرحلة	الحجر	الصحي	جعلتنا	نكتشف	حجم	))الهشاشة	السكنية	التي	تعيشها	شريحة	كبيرة	
وغياب	 والسكانية،	 السكنية	 الكثافة	 في:	 تتجلى	 والتي	 الصفيح-	 دور	 تقطن	 التي	 -وخاصة	 املغربية،	 األسر	 من	
وصعوبات	 املجالية	 الهشاشة	 واستفحال	 والنفسية،	 الصحية	 املخاطر	 وتضخم	 والحميمية،	 والتهوية	 الراحة	
الولوج	ملختلف	الخدمات	العمومية	األساسية،	فضال	عن	مشاكل	االندماج	في	الشغل	وضعف	التحصيل	الدرا�سي	
لألبناء(()13).	وفي	األفق	نفسه	أكد	الباحثان	حسن	مويلح	ومحمد	الدحاني	في	دراستهما	املعنونة	بـ	)اآلثار	االجتماعية	
واالقتصادية	لجائحة	كورونا	على	األسر	املغربية	خالل	فترة	الحجر	الصحي(	أنه	على	الرغم	من	املجهودات	التي	
بذلتها	الدولة	املغربية	للتخفيف	من	آثار	الجائحة،	))فإنها	لم	تستطع	التخفيف	من	االنعكاسات	السلبية	املترتبة	
عن	فيروس	كوفيد19-	على	األسر	املغربية،	وخاصة	ذات	الدخل	املحدود،	ال�سيء	الذي	أدى	في	أغلب	األحيان	الى	
العصف	باستقرار	بعضها	عبر	ارتفاع	معدل	الطالق	والعنف	الزوجي،	ولعل	هذا	هو	ما	أكدته	احصائيات	قسم	
قضاء	األسرة	باملحكمة	االبتدائية	بمدينة	الجديدة(()14).	ونشير	في	هذا	املضمار	إلى	أن	الكتاب	يحتوي	أيًضا	على	
إليهما	 املشار	 الدراستان	 عنيت	 بينما	 للجائحة،	 العام	 بالسياق	 ترتبط	 التي	 العامة	 بالتوجهات	 اهتمت	 إسهامات	
آنفا	بمساءلة	املعيش	اليومي	لألفراد	خالل	الجائحة،	وباألساس	إشكالية	السكن	في	عالقته	بالحجر	الصحي	لدى	
	عن	التفاعالت	األسرية	بين	

ً
األسر	الفقيرة،	وكذا	الحرمان	املجالي،	إضافة	إلى	صعوبات	التعليم	عن	بعد،	فضال

الزوجين،	وبين	األبناء	خالل	تلك	املدة.	

ثالثا: خطاب الجوائح في العلوم ااًلجتماعية

االجتماعية،	 العلوم	 صلب	 في	 تتموضع	 الخطاب	 لهذا	 املركزية	 اإلشكالية	 أن	 الكتاب	 في	 املشاركون	 ُيقّر	
وتتمثل	أساًسا	حول	قدرة الجوائح	على	تغيير	طبيعة	املجتمعات	أو	على	األقل	تغيير	جزء	من	طبيعة	بنيات	الدول	

)12) 	حسن	مويلح	ومحمد	الدحاني،	”تقرير	عن	الدورة	األولى	لربيع	العلوم	االجتماعية”،	مجلة	املستقبل	العربي،	ع	514،	)2022(،	ص174.

)13) 	مجموعة	من	املؤلفين،	العلوم	االجتماعية	والتحوالت	املجتمعية،	ص219.

)14) مجموعة	من	املؤلفين،	العلوم	االجتماعية	والتحوالت	املجتمعية،	ص242.
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ببعض	 ذلك	 في	 استرشدنا	 إذا	 وخاصة	 محسومة)15)،	 غير	 املستوى	 هذا	 في	 املناقشة	 أن	 ويؤكدون	 واملجتمعات.	
إسهامات	املؤرخين،	فبعضهم	يؤكد	قدرة	الجوائح	في	تدمير	الدول	أو	خلخلة	بنياتها	األساسية	سواء	االقتصادية	
بعضها،	 األقل	 على	 أو	 الجوائح	 فإن	 املؤرخين،	 من	 التوجه	 هذا	 بحسب	 أخرى،	 بلغة	 والسياسية.	 املجتمعية	 أم	
في	 الناس	 وشككت	 تنميتيها،	 وصيرورة	 سيرورة	 وعرقلت	 سلطانها،	 وأضعفت	 الدول،	 بعض	 بوجود	 عصفت	

أنساقهم	الثقافية	والقيمية	والعقائدية،	فلم	تستطع	الصمود	أمام	هول	الجائحة)16).

	وفي	املقابل	يؤكد	بعض	املؤرخين	بحسب	املشاركين	في	الكتاب،	أن	الجوائح	عبر	التاريخ	لم	تشكل	لحظة	فارقة	
في	تاريخ	البشرية)17)،	بدليل	أن	الدول،	وخاصة	النخب	الحاكمة،	لم	تعّدل	طبيعة	نظامها	السيا�سي،	وال	خياراتها	
االقتصادية،	ونظمها	التربوية	والثقافية.	ففي	نظر	هؤالء	ال	تعدو	الجوائح	أن	تكون	مجرد	سحابة	عابرة،	سرعان	

ما	تختفي	في	السماء	وتعود	الدول	الى	حياتها	الطبيعية	كما	كانت	قبل	الجائحة)18).

لم	يكتف	الباحثون	بمناقشة	صدقية	ومحدودية	التوجهات	التاريخية	لخطاب	الجوائح،	وإنما	قدموا	أيًضا	
ر	على	أصحابه	التمييز	بين	خصوصيات	الخطابات،	

ّ
قراءة	نقدية	الذعة	)لخطاب	جائحة	كورونا(،	ورأوا	أنه	قد	تعذ

على	 اقتصروا	 إنهم	 أي	 جيًدا،	 توظيفها	 يحسنوا	 لم	 قل	 أو	 نفسها،	 والتحليل	 البحث	 بأدوات	 الجائحة	 متناولين	
التحليالت	السطحية	واملعطيات	املباشرة،	ونسوا	أن	هذه	املعطيات	أغلبها	كما	يقول	كلود	ليفي	سترواس:	))غالبا	

ما	تكون	خاطئة	ومضللة((.

نتج	حول	كورونا،	على	الرغم	من	أهميته،	ال	يرقى	إلى	أن	يوصف	
ُ
	وبناء	على	ذلك،	ففي	نظرهم	إن	مجمل	ما	أ

بالخطاب	العلمي،	ألن	أغلبه،	إما	تأمالت	ذاتية،	أو	خواطر	سياسية،	أو	تجارب	ذاتية	حميمية،	تتمحور	حول	منطق	
الوجوب،	وليس	الوجود،	أي	إنه	خطاب	رغبوي،	يأمل	في	تغيير	النظام	العالمي	الجديد،	وقيام	الدولة	االجتماعية	
أو	دولة	الرعاية،	وتحقيق	العدالة	االجتماعية	واإليكولوجية،	وإعطاء	األولوية	للمشروعات	التنموية	للقطاعات	
الحيوية	من	مثل	التعليم	والصحة	وغيرهما.	وكأن	العالم	كله	يوجد	في	دولة	واحدة	من	دون	حدود	جغرافية،	أو	
فروقات	في	طبيعة	األنظمة	السياسية،	أو	االختالف	في	التوجهات	واالختيارات	االقتصادية	واألنساق	الثقافية	

والتربوية.

التي	 والسياسية	 اإلعالمية	 الخطابات	 تضخم	 أن	 السابقة	 اإلشارات	 من	 ا	
ً
انطالق تأكيده	 املشاركون	 يود	 ما	

تاريخ	 في	 للجوائح	 التحويلية	 بالقدرة	 منها	 إيمانا	 تتنبأ	فقط	بخروج	عالم	مغاير	من	رحم	جائحة	كوفيد19-،	 لم	
عت	إجباره	

ّ
مت	أيًضا	بعدالة	هذا	الفيروس	لكونه	يخترق	الحواجز	الطبقية	كلها	في	نظرها،	وتوق

ّ
البشرية،	بل	سل

،	بإعادتها	املنزلة	للدولة	
ً

النخب	الحاكمة	النيوليبرالية	على	إعادة	ترتيب	سلم	األولويات	املجتمعية	الكبرى	مستقبال
الدولية	 القوة	 تغير	عالقات	 العريضة	 عناوينها	 أهم	 من	 فرزه	جغرافية	سياسية	جديدة	 وبحتمية	 االجتماعية،	

بانتقال	مقود	زعامة	العالم	من	أميركا	الى	الصين.

)15) 	مجموعة	من	املؤلفين،	العلوم	االجتماعية	والتحوالت	املجتمعية،	ص	243.

(16( 	William	Hardy	Mcneill,	le	Temps	de	la	peste.	Essai	sur	les	épidémies	dans	l’histoire.	Traduit	par	Claude	Yelnick	,	(	Paris	:	Hachette,	1978(.

.)Joel	Chandelier,	”	Covid-	19	:	non,	tout	ne	va	pas	changer	:	quelques	leçons	à	tirer	de	l’histoire	”	Disponible	sur	:	https://medium.com	voir	)25/01/2021 - (17(

)18) 	لقد	حاول	الدكتور	خالد	شهبار	في	الفصل	األول	من	كتابه	الى	عرض	وتحليل	ومناقشة	كل	هذه	الطروحات	التاريخية	في	الفصل	األول	من	كتابه:
	خالد	شهبار،	عالم	ما	بعد	كوفيد-	19:	الحمل	الكاذب،	عبدامللك	ورد	)مقدًما(،	)املغرب:	الرباط	نت،	2020(،	ص21- 65.

https://medium.com
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ارتكاًزا	على	بعض	أدوات	التحليل	التي	توفرها	العلوم	االجتماعية،	وخاصة	علم	االجتماع،	والتي	تعّد	تفكيك	
اآلراء	الشائعة	والتشكيك	فيها	إحدى	أهم	وظائفها،	يضع	الباحثون	املشاركون	في	الكتاب	هذه	التوقعات	السائدة	
كلها	على	محك	الفحص	واملساءلة،	بعد	أن	أصبحت	تطرح	نفسها،	في	سياق	محاولة	استشراف	أفق	أزمة	كوفيد	
19-،	واستجالء	معالم	مالمح	التدبير	السيا�سي	املتوقع	بعد	انتهائها	بوصفها	يقينيات	بدهية،	ال	تخمينات	احتمالية.	
وبلغة	أخرى،	فالرأي	الشائع	موضوع	هذه	اإلسهامات	الذي	يتجلى	في	بروز	نظام	عالمي	جديد،	أي	االنتقال	من	
األحادية	القطبية	إلى	الثنائية	القطبية)19)	أو	التعددية	القطبية)20)،	وفي	الحقيقة	هذا	املوقف	كان	قد	بدأ	الحديث	
ا	
ً
ج	هذا	الخطاب	واسُتهِلك	استهالك عنه	قبل	ثالث	سنوات	من	انتشار	وباء	كوفيد	19-،	لكن	مع	انتشار	هذا	األخير،	ُرّوِ
كبيًرا	جًدا	من	طرف	الجمهور	عبر	الطاحونة	اإلعالمية،	ألنه	كان	يقدم	على	لسان	محترفي	الخطاب	الرمزي	وبعض	
االختصاصيين	في	القضايا	االستراتيجية	والسياسات	الدولية،	وهكذا	)أقنعوا(	كتلة	مهمة	من	الجمهور	بأن	لحظة	
كورونا	هي	لحظة	مفصلية	في	تاريخ	البشرية،	وأن	هذه	األخيرة	على	موعد	مع	التاريخ	لتغيير	النظام	العالمي،	وأنه	ال	
خيار	أمامها	إال	التكيف	مع	النظام	العالمي	الجديد.	كما	ال	خيار	أمام	الواليات	املتحدة	األميركية	إال	أن	تقبل	قيادة	

العالم	الجديد	بشراكة	مع	الصين،	أو	أن	هذه	األخيرة	ستقوده	وحدها	أو	بتعاون	مع	أطراف	أخرى.	

رابًعا: خاتمة

نشدد	في	الختام	أن	هذه	القراءة	ال	تغني	أبًدا	عن	العودة	إلى	الكتاب	بغية	التزود	من	ينابيعه	الفكرية	املختلفة	
االجتماعية	 العلوم	 اآلتي:	 هي	 كبرى	 أربعة	محاور	 توزعت	على	 منهجية	وموضوعاتية	 إشكاالت	 واملتنوعة	حول	
وضرورة	التجديد	املنهجي،	العلوم	االجتماعية	واملجاالت	البحثية	املستجدة،	العلوم	االجتماعية	وجائحة	كوفيد	

19،	العلوم	االجتماعية	واملجال	الرقمي.

)19) 	ياسين	اليحياوي،	”نحو	نظام	دولي	ثنائي	القطب	أمريكي-	صيني؟”	مجلة	استشراف،	ع	2،	)آب/	أغسطس،	2017(،	ص291- 296.

)20) علي	الجرباوي،	”الرؤى	االستراتيجية	لثالثي	القطبية	الدولية:	تحليل	املضمون”،	مجلة	سياسات	عربية،	ع	31،	)مارس	2018(،	ص7 -22.
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