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 ؟ COVID –19-  کوفید – ماذا بعد وباء 

 إعادة تشکیل العقل الجزائري  في سوسیولوجیا 

 
 

 

 : صملخّ ال

النقدية لبنية العقل ا�جزائري "املأزوم معرفيا" كمعطى  تنخرط هذه ا�حاولة �� إطار السوسيولوجيا   

 مأسسة.  مواق�� تتمظهر أزمتھ �� ممارسات اجتماعية  

ت �� أنماط التفك��   
ّ
ال شك أن الراهن الو�ائي أبان عن األ�ساق ا�خفية ألزمة العقل ا�جزائري ال�ي تجل

ومن ثّمة أظهرت م�امن ال�جز االس��اتي�� والوهن العق��    ا�جزائري،امله��ئة املهيمنة ع�� ا�حقل االجتما��  

القوة  متحول، �ش�ل املعرفة إحدى أدوات    الذي يحول وخلق أدوات إنتاج املعرفة العلمية البحثية، �� عالم

   والهيمنة.

الثقافة    –األ�ساق املعرفية    –العوملة    – الهو�ة    – ال�جز البنيوي    – العقل ا�جزائري    املفتاحية:ال�لمات  

 العلمية البحثية. 

 

Abstract 

This attempt is carried out in the context of the critical sociology of the structure of 

the Algerian mind, "known as zombie," as a reality given that its crisis is reflected in 

consistent social practices. There is no doubt that the current epidemiological situation 

has demonstrated the hidden nature of the Algerian mental crisis, which has 

manifested itself in the subdued patterns of thinking that dominate the Algerian social 

field . 

Keywords: Algerian reason, structural disability, identity, globalization, knowledge 

patterns and scientific research culture. 
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 : في إشکالیة الماضي وهیمنته  -1

املا��ي ثقل  ا�جزائري و  إن  ا�جتمع   �� الو�� والهو�ة  أبنية    هيمنتھ ع��  �ستد�� ضرورة االشتغال ع�� 

أولئك الذين    ″أطروحة″من التأسيس عليھ، دون أن �غفل    البّد   كمعطى واق��  ″امله��ئة ″العقل ا�جزائري  

الذي تمأسس �� الّراهن ا�جتم�� ا�جزائري   ″NIETZICHÉEN النيتشاوي ″يوظفون املا��ي املّيت باملفهوم 

ل أحد م�ّوناتھ املركز�ة �� لعبة الهو�ة. 
ّ
 ويش�

عند  ″  إ�ستمولوجيا ″تجاوزها    السذاجةإن هذه التشكيلة امل�ّونة لبنية الو�� �� العقل ا�جزائري، من  

   االس��اتيجية. متغّ�� ال نملك فيھ أّية أداة إلعادة �شكيلھ أو توجيھ فواعل متغ��اتھ    خراط �� عالم االنمحاولة  

ال نحتاج هنا للتذك��، بأن كث�� من ا�جزائر��ن يتقاتلون بدوافع من ماض يجهلون �شكيلتھ التار�خية  

 ال�ي مأسس��ا �� التمثالت وا�خيال.   ″ املقاولة األخالقية″وهوّ�ة  

م بالّرؤى الفكر�ة واالشتغالّية وتمظهرا��ا �� السلوك  إن هذ
ّ

ر عن تواجد خلل بنيوي متحك
ّ

ا الواقع، يؤش

هابيتوسّية  – دون    ″BURDIVIEN  البورديفي ″باملفهوم    –HABITUS  كحالة  إ��تن�ع  إنتاج    و��  إعادة 

ف.
ّ
 التخل

عن سؤال التار�خ وا�حضارة    بتحر�ر أدوات اإلجابة  ″إ�ستمولوجيا ″لذا، نجد أنفسنا �� البدء، ملزمون  

�  العالم و�جزها البنيوي عن تفس�� ظواهر
ّ

 واملتداخل.�� إطارها الواق�� الك�

ال��كيب    ��� هذا  املب�ي″أن  أو  ل 
ّ
غيدنز″بمنطوق    ″املش� �ستد��   ″GUIDENS ANTONYأنطو�ي 

 . ″الغثاء ا�حضاري ″  سلسلة الوقائع واألحداث، ال�ي أوصلت االجتماع ا�جزائري إ�� حالة

 : أزمة المناهج الکالسیکیة واالنحباس اإلبستمولوجي  -2

ف ب�ل أبنيتھ و�عاظم ت�لفتھ ع�� املستوى ا�جتم�� أدركنا أن أدوات الّنظر باملفهوم  
ّ
أمام عبء التخل

الفهم  ″ا�خلدو�ي″ منا�ج  و��    أو  الّراهن،  ا�جزائري  االجتماع  استيعاب  عن  قاصرة  صارت  الكالسيكية 

التأسيس   أدركنا �جزها  ذاتھ  � وال�و�ي″  النفتاح �ستوعب السياق 
ّ

يبدو  ″ا�ح� االنبعاث  ″لذلك،    ″فعل 
اشتغال   أدوات  بت�حيح  مشروط  الفضاء  هذا  منداخل  مقار�ة    العقل  كيفيات  املتغ��ات  ″منطلق 

 . ″ظاراتواإلكراهات واالنت
والذات    إ�ستمولو��،  إدرا�ي أوما هو عائق    ″ARKONICاألر�و�ي    ″ باملفهوم    ″ زحزحة″ إذا، ال يمكن  

، فجاءت  ″ماض مّيت وأدوات تفك�� ومنا�ج مه��ئة″ ا�جماعية ا�جزائر�ة، مغ��بة �ستلهم أدوات املعرفة من  

 . ″ما �عد الّسوسيولوجيا″ ا�حّصلة إعادة إنتاج العطب بحمولة �ستد�� أسئلة  
منا  

ّ
و   ″ARCHIOLOGIE  أركيلوجيا″�عل ا�جزائري  ��   MITOTIQUE  LAاالنقسامية  ″ا�جتمع 

ال�ولونيالية  تار�خھ    ″الّسوسيولوجيا  ع��  العل�ي  يھ 
ّ
تجل  �� ا�جزائري  العقل  أن  املوضو��  منطوقها   ��

ى أثره، إن لم نقل غاب فعلھ وحالة ال فاعليتھ تبدو نتاجا    ث،ا�حدي
ّ
ال�ي تحكم    ″لنمطية االشتغال″تد�

 .  ″ينتج فعلھ �� حدود تلك األ�شطة ومن خالل إم�انيا��ا فالعقل .″ س��ه
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حالة    �� أنفسنا  نجد  ا�حدا�ي  ا�حضاري  ملشروعھ  املنفتحة  للهو�ة  الّتأسي��ي  البعد  غياب  ظل  و�� 

يوّسع من حجم الفجوة، برد هي�ل��ا إ�� جدلية    الذي   ″ا�جابري ″-  ″PARADIGME  باراد�غم″ا��جام مع  

 االس��جاع التار��� و�كراهات الواقع. 

  –وطارئا    –واقعا جديدا    ″ نب�ىاف  ″ ضامي��ا الهو�اتّية،إكراهات العوملة بم  ″ ا�جدلّية ″لقد كّرست هذه  

 ا�حقل ا�ح�� يضيق باملتصارع�ن ع�� التمثيل الهو�ا�ي. ال ينكره أحد، فأض��

 : العولمة تقوم علی االختزال .. ونحن فیها صفر حضاري  -3

اخ��ال العوملة �� ظواهر االنفتاح االقتصادي    باملوضوع، إ��  – من قبيل ا�جهل  - البعض  كث��ا ما ي�جأ  

الزمان   حدود  الظاهرة    وامل�ان،وتراجع  أن  غ��  جديدة  واجتماعية  وثقافية  اقتصادية  منظومات  وفرض 

املادية قيمها  فرضت  ظواهر  مجموعة  ليست  فالعوملة  الفج.  الطرح  ذلك  من  وأعقد  ع��    أوسع  والرمز�ة 

ل حالة ��    ا�جتمعات العاجزة عن إنتاج منظومات
ّ
  التار�خ،فّعالة، ع�� شا�لة املنظومة الغر�ية ال�ي �ش�

�ستمد جذورها من أبنية    ″الرأسمال الذ�ي ″ساهمت �� ��ضة حضار�ة جوهرها    معرفّية،أنتجت أ�ساق  

�شكيلھ  املفعم بثقافة االستبداد واالستبعاد لآلخر ا�ختلف و�شتغل ع�� إعادة    ″ا�خيال اإلغر�قو روما�ي ″

 الرأسمالية. ائن يص�ح ل�حاجة �  إ��

  - ″ FUKUYAMA FRANCISفرا�سيس فو�و�اما ″ ″ ��اية التار�خ ″  من الكتب ال�ي أصدرها مرّوج نظر�ة 
�� الذكرى    1999عواقب ثورة التقنية ا�حيوّ�ة) وهو �� األصل مقال كتبھ سنة  (  –مستقبلنا ما �عد البشري 

الذي قال    ″HIGELهيجل  ″والذي يتبّ�ى فيھ رؤ�ة الفيلسوف    ″��اية التار�خ ″العاشرة ملقالھ األص�� املعنون  

انت�ى عام  ″:   التار�خ  �� سقوط الشيوعية عام    – فو�و�اما  -وهو ما قالھ:    –نابليون    -  بانتصار  1806إن 

1989 . 

ال�ي لم يكن من املمكن إبطالها هو أنھ ال يمكن أن ت�ون هناك ��اية   الوحيدة،لقد توّصل إ�� أن ا�حّجة 

��اية   تكن  لم  ما  الغر�ية    للعلم،للتار�خ  للبلدان  السيا��ي  واملستقبل  العلم  ب�ن  ير�ط  أن  يحاول  حيث 

م �ش�� إ�� صدا  سبتم��، ال  11�ش�� إ�� أن �جمات    األخ��،اللب��الية.. وقبل أن يم��ي �� التحليل �� كتابھ  

رة ″الّسلفية ا�جهادية″بل إ�� أن فعل  ا�حضارات،
ّ

وسي�حق �� املستقبل بفعل  بائس، قام بھ حرس املؤخ

 التحديث. 

ك��ديد، إذ    ″اإلرهاب البيولو��″أن يوّجھ الرأي العام نحو خطر    ″ فو�و�اما″و�� مقال آخر، يحاول  

 .″ة والتقنيالعلم ″لتحكم سيا��ي أك�� �� استخدامات   إ�� ا�حاجة �ش��
والثانية    1984صدرت سنة    ″  ORWELL GEORGE�جورج أورو�ل  ″األو��    لروايت�ن:ومن خالل توظيفھ  

التقنية  ″ينّبھ ف��ا إ�� مخاطر استعمال    ″-HUXLEY ALDOUSألدوس هاكس��  ل.   –   عالم �جاع جديد″

 واحتمالية أن تقوم بتغي�� الطبيعة البشر�ة.   ″البيولوجيا -ا�حيوّ�ة 

الديموقراطية اللب��الية    تأث��ه ع��وهذا التطور لھ    التار�خ،و�التا��، تنقلنا إ�� مرحلة ما �عد البشري من  

 ذا��ا.  �� حّد طبيعة الّسياسة  وع��
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ال�ي ستخلط التقنية ا�حيوّ�ة  إزاء  الفوائد�� املس   وحيث يتساءل: ما الذي يجب علينا فعلھ  ب�ن  تقبل 

 العظيمة ا�حتملة و��ن ��ديدات قد ت�ون ماّدية ظاهرة أو خفية؟

تفّرق  و�ناء مؤّسساتذلك    م يجب علينا استخدام سلطة الدولة لتنظي  :″فو�و�اما ″ومن ثم، �ستطرد  

يدفعيمكن أن    ″ا�جينوم″و�رى أن التدخل العل�ي ��    االستخدامات ا�جيدة والّسيئة للتقنية ا�حيو�ة  ب�ن

ر  املنطلق،ومن هذا    وحّر�ة.نحو �غي�� الطبيعة اإل�سانية لت�ون أك�� ديموقراطية  
ّ

ع��   يضعنا هذا املفك

.″19-�وفيد ″و�اء   �� انتشارا�حك الّراهن املتمظهر 

 : یشّکل من دوننا   . البشري. العالم ما بعد   -4

يتجھ أغلب الفاعل�ن �� املعرفة االستشرافية إ�� تب�ي    –  فو�و�اما  -  ″   AXIOME  – أكسيوم  ″بـواستئناسا  

 الفرضيت�ن التاليت�ن:

ھ يمت�� با�حّر�ة واملساواة والرخاء مع    هذا،سيشبھ كث��ا عاملنا    البشري،* األو��: أن العالم ما �عد  
ّ
أي أن

 ا�حالية. معدالت الذ�اء  أع�� من رعاية �حّية أفضل وأعمار أطول، ور�ما ذ�اء 

قد يص�� العالم أك�� هرمية وتنافسية و�تم�� بالّصراعات االجتماعية، و�صبح عاملا تضيع فيھ    نية:الثا*  

والعافية  فا�جميع يتمّتع بالّ�حة    ″عالم �جاع جديد″ ما تصّوره رواية    ور�ما  ″فكرة اإل�سانية املش��كة ″

 .″ا�خوف أو الّصراع  األمل أو″�عنيھ  ا�جميع ين��ى ما  لكن
ل    نتلّمس جذره اإلثنولو��  ″ا�جديد  -القديم  ″إن هذا ا�خطاب  

ّ
″ مع    -كنسق معر��    -الذي بدأ يتش�

�� جانب منھ محاولة الكشف عن    ″CLASTRES PIERREكالس��    بيار الذي  ″االستبعاد   ″حيث يتضّمن 

من شك واضطراب،  ما ينتاب الذات األورو�ية  مارسھ الغرب مع اآلخر فإقصائھ لآلخر من االجتماع يدل ع��

للمجنون  ″نفسها من خالل نف��ا    ع��  مارس��ا الذات الغر�ية  عمليات  تكشف  ″ هشام جعيط″ كما يقول :  

والطفل  املر�ض  و  الشاذ  جميع   ″و  تبدو  إ��    وهكذا،  تتأّسس  لآلخرا�حاوالت  التحليل  ″  �� ميدان  النظر 

أو االستشراق   النف��ي  أو  إ  ″اإلثنيلوجيا  الغرب  نظرة  ألّن  الّنفيذلك  من  مقدارا  تتضّمن  الشرق  -  لھ  �� 

الّنفي   الذات لآلخر  ″  -وحقيقة  فإّن �ل معرفة    ،وعليھ  ″ نحن″أن ننفي عن اآلخر ما تمتلكھ    �ع�ي  ″نفي 

 من أوجھ املعرفة بالذات.  باآلخر �� وجھ
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الذي  –الباراد�غم  -  ″THORMY KAZOUKOU�ازو�وثورمي  ″الباحثة اليابانية   ″أكسيوماتيا ″ترفض 

التقليدية   طرقها  ثقافة  فل�ل  معّ�ن،  مجتمع  أي  ثقافة  عن  ة 
ّ
مستقل قضايا  والتكنولوجيا  العلوم  �عت�� 

من عوامل  املعرفة وللعمل، كما أن النقلة الّنوعية �� تطبيقات املعرفة �عت�� عامال  إ��  ا�خاّصة للوصول 

 �� ا�جتمع. التقدم الدينامي�ي

الداخ��.   لإلبداع  حافزا ممتازا  ي�ون  أن  العامل  لهذا  يمكن  ظروف مواتية  يتما�� و و��  املن��  مع هذا 

م   ″RENÉ MAHEU  رو�ي ماهو″
ّ
 بالروح ال�ي �عط��ا مع�ى لدى   ″أنطولوجيا″  ويسل

ّ
أن ال علمّية املعرفة إال
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ال�ي من تلقاء ذا��ا  والوصفات  سقا من الّصيغ  فالعلم ليس �   من حيث تطبيقها ع�� األشياء.  اإل�سان ومغزى 

 تمنح اإل�سان سلطات ع�� األشياء وا�خلوقات. 

� إش�الية إنتاج املعرفة وتطبيقا��ا  
ّ

حيث    التكنولوجية،و�� خضم اشتغال جدلية هذه األطروحة تتج�

ها باست��اد    ا�جزائري، أنھ كث��ا ما نادت الّنخب املنخرطة �� القضايا اإل�ستمولوجية للمجتمع  
ّ
ال يمكن حل

 با�خلق والّدعم حسب سياق ينمو    بصورة،وأن التقدم لن يتحّقق    األش�ال.التقنية ا�جاهزة �ش�ل من  
ّ
إال

االجتماعية   الوجهت�ن  من  اإل�سانية  ا�حقيقة  جوهر   �� ومنداخليا  للعلم  يخلص  ث  والثقافية  رو�ي  ″ ّمة، 

بناء إ�سانية الغد،   امتالكھ �غرضع�� ��يء استثنائي، هو  مجتمع يحتوي  إ�� أن العلم �� حّد ذاتھ    ″ماهو

دوافعھ    مادتھ أو وسائلھ أواليقظة اإل�ستيمولوجية، إدراك �ل فعل للثقافة والعلم، أّيا �انت    �ستد��كما  

 اإل�سان.  اإل�سان وحول ا فكرة من ظروفھ هو أساس حجمھ أوأو 

إن الثقافة العلمّية البحثّية بلغت ذرو��ا حيث وضعت العالم �� سياقات جديدة من حيث إعادة �شكيل  

 العاملي.  النفوذخارطة  واالقتصادية والعسكر�ة ع��مواز�ن انتشار القوى الّسياسية  

  ، بإعمال ″سلفيات ثقافة املوت ″نتاج  ويعيد إ  ″ بنصب ا�جهل″ينجز �ل هذا والعقل ا�جزائري يحتفي  

الّصفرّ�ة  ″ املعادالت  غرائز�ا    ″جدل  �ستجيب  بل  عقال،  يفكر  ال  �شر�ا  نمطا  ا�جزائري  ا�جتمع  فأنتج 

املعرفّية  ل�حاجة    ″ارت�اسيا  ″ا�جزائري �ستجيب    فأض�� العقل  املهيمن،ملنظومات اإلثارة �� العالم الغر�ي  

    قل الغر�ي.من ثّمة ل�حاجة الّسوقّية للعو 
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عن عالم �غيب فيھ العقل ا�جزائري    األهّمية،إش�الية �� غاية    ″علم املستقبليات ″طرح الباحثون ��  

شكيل ا�جيوس��اتي�� ا�جديد إلنتاج 
ّ
 املعرفة. كفاعل حضاري لھ موقعھ �� الت

�ار�زما  ″إ��    ″�ار�زما ال�خص″لتتحّول من    ″الدينّية و ال�ار�زما السياسّية  ″إن عالم الغد، أعلن موت  

صعيد    ″اآللة ع��  أهّمية  أّية  لھ  �عد  لم  اإل�سان  أّن  من    الفعل،أي  التحّول  الواقعية  الّناحية  من  فتم 

العقل وع�� هذا   إ�� �خصانية  القلب  أّسس   ″الباراد�غم″�خصانية  ا�جديدة  ا�جديد  العوملة  فكرة  ″ت 

الّسوق  ��اية التار�خ فقد انتصر نظام اقتصاد    ″فو�و�اما″أعلن    ولهذا الّسبب  ″الهيمنة األحادية املطلقة 

 .والتحّرر يقوم ع�� اللي��الية  الذي 

إ�� يزخر    ا�جتم��،واقعنا    و�العودة  املاورائيات ″فهو  للعقل    ″بأوثان  إعمال  �ل  تكبح   النقدي،ال�ي 

بأدواتھ  حاملھ  وتناوئ  و   واملشتغل  التكف��  أنواع  ا�حقل  بالزندقة و لوصم  ا�ش�ى  أو النفي خارج   االجتما�� 

 لثقافة الّس�ون وعبادة األسالف. تّم التمك�ناإلحالة ع�� مذبح اإللغاء من الوجود، مقابل ذلك 

 : القلق الّسوسیولوجي   أسئلة  -7

ا�حا��  ا�خوف ع�� فقد الوجود اإل�سا�ي    األول ��تمظهر �� املقام    استثنائيا،إن الوضع الو�ائي أنتج قلقا  

 واالجتماعية واملعرفية والرمز�ة. وأرصدتھ املاّدية   ″التحتّية والفوقّية″أبنيتھ  ب�ل
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حّسها    شك،ال   وانطالقا من  الناس  العاّمة من  فزع    املش��ك،أن  ا�حي ″ينتا��ا  معالم    ″اة  فقد  أّن   
ّ
إال

تار�خينية األو�ئة منذ القرن  ″املفارقة تبدو وا�حة ع�� أسئلة الّسوسيولوجيا بأرصد��ا املعرفية املوغلة ��  

استلهمنا    استدعاؤه إذا  تار�خ يتمو�� هذا ا�خضم تنب�ي إست��اتيجية التساؤل: �� املقام األول، أي    ″.18

 MICHELميشال فو�و″ نبحث إذا توخينا مقار�ة   ″ مهملة أرشيفات ″و�� أّية   ″ باراد�غم عبد هللا العروي″

FOUCAULT″  .عن ما تّم إخفاؤه لدوا�� إس��اتيجية    استعمالها لكشف  أي أدوات ل�حفر يتّم عن  و   من�جا

عب االجتما��، أو املراد إخفاؤه �� غياهب الّنفس والعقل إذا استدعينا  
ّ
الّسوسيولوجيا  ″مرتبطة بقواعد الل

  ″يتم هذا النشاط التفك��ي �� إطار يقظة إبيستمولوجية   ″FREUDIÈNNE SOCIOLOGIE  LA  يةالفرو�د
 راهنيتھ.  �� �� واقع متحّرك ومنفلت ″ملعطى يقع �شكيلھ 

أن الو�ائي  ″يبدو  الّراهن  خالل    ″مقار�ة  بأم��يقي��ا  ″  كالسيكيات  من  األرتدوكسية،  الّسوسيولوجيا 

شكيل ا�جديد    ″الت��ير�ة
ّ
إعالن مو��ا املعر�� ومن خلفها املقاولة    ثم وجب  للواقع ومن عاجزة ع�� فهم الت

 . ″وحلفائھ �� حلقة فيينا   COHEN THOMASطوماس �وهن ″املمّولة ل�جماعة العلمية إذا جاز منطوق  
  والوجود   ة املاهي″  تتوق إلعادة تأسيس   ″ألنطولوجيا جديدة″إن اإل�سانية �� حالة قلق أّسس    أكيد،

   .″واملنت�ى  واملآل
وصّ��  وقلقها شر��    األخرى،��    ″حالة قلق  بطبيع��ا ��–الّسوسيولوجيا ا�حّقة  ″و�� هذا ا�خضم تبدو  

والّسياسية    وضروري  االجتماعية  الباتولوجيا   �� املوسوم  املأزوم  الوضع  هذا  ظل   �� تار���  ومطلب 

 ع�� �افة الّصعد. ″بال�ارثة ″

الديناميكية"    لذا، "السوسيولوجيا  طبيعة  من  و��  إ�حاحا،  أك��  الّسوسيولو��  القلق  أسئلة  تبدو 

للزمن   التحوالت  ل�ل  واقع    البدء،فأسئلة    �التا��،و   الّسوسيولو��.املواكبة   �� استثنائية  ت�ون  أن  البد 

هذا   و��  ا�جتمعية.  ومؤسساتھ  بأبنيتھ  التسا  الزخم،استثنائي  شرعية  ألنفسنا  سوسيولوجيا  نمنح  ؤل 

من   سوسيولوجيا"انطالقا  ماف��يو��    بارد�غمات  مليشال  نتو��   " MAFFSOLI MICHELاملداعبة  أننا  أي 

  يتوق إ�� مؤّسسات بديلة لفاعل�ن جدد و�إس��اتيجيات جديدة.  ،سوسيولوجيا مرنة " لواقع متغّ�� ومأزوم″

  �التا��:� نتجرأ ع�� صياغة أسئلة القلق الّسوسيولو� ذلك،وتأسيسا ع�� 

   املعاصرة؟أوال: هل الّراهن الو�ائي بصدد إعادة �شكيل األبنية االجتماعية للمجتمعات  -

 ؟االجتما��ة ش�ل جديد من التنظيم ثانيا: هل نحن ع�� عتب -

 ؟  ة القائمةثالثا: ما مص�� املؤّسسات ا�جتمعيّ  -

املعرفة    را�عا:  - الكالسيكيةما مص��  أ  الّسوسيولوجية  اإل�ستمول ال�ي  فهم  بانت عن �جزها  و�� ع�� 

 ؟ أسئلة القلق الطارئة

اإل�سان   ع��   " �ورونا  هلع   " فرض  إعادة  ا�جزائري،لقد  التفاعل    ��  النظر  ضرورات  أنماط  مختلف 

  املأسسةاالجتماعية    �عض املمارسات أج�� ع�� التخ�� عن  الو�اء و زمن    قبل،االجتما�� ال�ي �انت سائدة  

باملفهوم  أبنية مؤّسساتھ وجذور تمثالتھ ومخيالھ  الو�اء يتساءل بحّسھ العفوي عن مآل  ومن هول راهن 
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قبل  �األر�و ″ �ان  كما  يؤّدى  �عد  لم  واملؤّسسةي" فاملقّدس  أمام هول    الو�اء  باهتة  الدينية وقفت عاجزة 

 اإلجابات املقنعة.  �عد أن �جزت عن تقديم  موضوع �ساؤل عن دورها املستقب�� الو�اء، فأ�حت

العبادات   طقوس   �� النظر  إعادة  شا�لة  ع��  ومجتم��  مؤّسسا�ي  �شكيل  إعادة  عتبة  ع��  حقا  إننا 

ميالد  واملعامالت واالحتفاالت واملراسم املتعلقة باملعامالت و�ل أش�ال العالقات اإل�سانية.. إننا ع�� عتبة  

ھ �ائ ..قابل ل�جاذبيةاإللك��و�ي غ�� ال ال�ائن
ّ
 . بدأ يفقد كينونتھ االجتماعية.  اف��ا��ي.ن إن
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