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ت�سمي هذا «القلق» .ففي نهاية القرن التا�سع ع�شر كان
اجل���واب وا���ض��ح��ا :ل��دى ال��رج��ع��ي �سبب ال��ق��ل��ق ه��و ال��زي��غ
ال�سيا�سي ،وعند املارك�سي هو اال�ستغالل الر�أ�سمايل الذي
ي�ستدعي القيام بالثورة ،وعند عدو احلداثة :هو الف�ساد
الأخ�لاق��ي .لكن اليوم فقد الأورب��ي��ون �سذاجة و�صرامة
رجال القرن التا�سع ع�شر .ولهذه احليثية ،يعلن مار�سيل
غو�شيه« :لقد �أم�سينا كلنا �شركاء ،ال ندرك كيف ن�سمي
ما يزعج هذا العامل».
يفتتح ال��رج��ل ك��ت��اب��ه ب��ع��ب��ارة تلخ�ص ك��ل م��رام��ه يف ه��ذا
الكتاب :لقد غرينا  -مع�شر الأوربيني  -العامل ،لكن هذا
التغيري فتح م�شكلتنا العظمى م��ن ج��دي��د .لقد �س َّرعنا
مبجيء عامل خمتلف جذريا عن �سابقه ،لكنه عامل حامل
ل�صعوبات غ�ير م�سبوقة .م��ا ال��ع��امل ال��ذي ودع��ن��اه؟ وما
ال��ع��امل ال���ذي حييناه؟ ودع��ن��ا «ال��ع��امل ال��ق��دمي» ،وحيينا
جم��يء «ال��ع��امل اجل��دي��د» .واحل���ال �أن «ال��ع��امل اجل��دي��د»
ت��ع��ب�ير م�����س��ت��ه��ل��ك ،ل��ك��ن ال��ظ��رف��ي��ة ت��ب�رر �إع������ادة �إح��ي��ائ��ه
وحتيينه .والباحث ي�ستعمل هنا عبارة «العامل اجلديد»
ال مبعناها اجل��غ��رايف ،و�إمن��ا مبعناها التاريخي« .العامل
القدمي» هو عامل التدين الأ�صلي ،و»العامل اجلديد» هو
عامل اخلروج من الديانة .وهو عامل ال يهم �أوربا وحدها،
ب��ل ي��ع��ن��ي ح��ت��ى ال�����ش��ع��وب غ�ير الأورب���ي���ة  -ب��ف��ع��ل ع���وادي
العوملة  -التي �أم�ست تهتم باحلداثة .وما اال�ضطرابات
التي حتدث با�سم الدين اليوم  -التطرف والإرهاب � -إال
عبارة عن ردات فعل عن انهيار ال�سند الديني ب�سب من
الرجة التي �أحدثتها فيه احلداثة.
لقد قطع الأوربيون ،من غري �أن يدركوا ،جولة حا�سمة
يف مغامرتهم الأوىل ب��اخل��روج من الديانة ،و�أم�ضوا يف
الأم��ر �إىل نهايته وفق �سريورة �شكلت منذ خم�سة قرون
«روح �أودي�ستهم»؛ وذل��ك ب���أن �أن��ه��وا ال��ي��وم خروجهم من
البنينة الدينية .قفزوا نحو املجهول وما �شعروا بذلك.
اختفت ُب َنى اال�ستتباع �إىل الفوق� ،إىل الغيب� ،إىل الأرباب،
وت��ق��وت ُب�� َن��ى اال���س��ت��ق�لال .وق���د ت��رت��ب��ت ع��ن ه���ذه النقلة
�أزم���ة .وه��ي «�أزم���ة من��و» :ذل��ك �أن تنامي �إم��ك��ان��ات ق��درة
املرء على �أن مي�سي حرا ،كان ثمنها تناق�ص قدراته على
ا�ستعمال هذه احلرية نف�سها .لقد ُحكم على الأوربيني �أن
يتقدموا من غري ما نربا�س ير�شدهم .و�إمنا االنخراط
يف احلداثة انخراط يف هوات �سحيقة ال يدرك لها قعر.
و�إذ ق��اد الأورب��ي��ون الب�شرية نحو حتديدها لنف�سها من
غ�ير م��ا �سند م��ن «ف���وق» ،ف���إن تواجدهم يف املقدمة كان
له ثمن :ما كان للزيغ الذي تتخبط فيه املجتمعات من
منبع �آخر �سوى تبدد هذه النواة ال�سرية (الديانة) التي
كانت هي ع��ادة ما مينحهم و�سائل �أن يفكروا يف ذاتهم،
و�أن يح�صلوا دالل���ة �أنف�سهم ،و�أن ي��ري��دوا �أم��ره��م ،و�أن
يدبروه .و�إذ ُحرمت هذه املجتمعات من هذا ال�سند ،فها
هي جتنح من غري �أن تعلم ما هي وال �إىل �أي اجتاه ت�سري.
و�إنها لواقعة حتت �صدمة «املرحلة النهائية من �سريورة
اخلروج من الديانة».
م��ا ال��ذي ق��اد حديثا �إىل ه��ذا؟ ك��ل الكتاب خم�ص�ص �إىل
حتليل هذا الأمر .واملنطلق هو ما حدث بعد ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي .واجل���واب �أن��ه حدثت ث�لاث ظواهر:
تطور �شكل الدولة القومية ،تعميق التوجه التاريخي،
تو�سيع تفريد احلق .هي ذي العنا�صر املنظمة للظرفية
غ�ير امل�سبوقة التي �أ�س�سها حت��ول م��ا بعد ال�سبعينيات.
وه��ي ال��ظ��واه��ر ال��ت��ي ع���ززت ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل��دي��دة .وكما

كانت قد �ساهمت من قب ُل قو ُة الدولة والإميان بخ�صوبة
التاريخ يف تعزيز اال�شرتاكية ،ف���إن �سيادة الفرد والقول
بنهاية �سريورة التاريخ و�سيادة ال�ش�أن ال�سيا�سي ال�سيادة
ال�شاملة ق��د ع���ززوا هيمنة ال��ل��ي�برال��ي��ة يف م��ا ب��ع��د .لكن
لالنت�شاء بانت�صار الفرد �صاحب احلقوق ـ وال��ذي عليه
م��دار الأدلوجة الليربالية املنت�صرة ـ ثمن .وه��ذا الثمن
يتمثل يف �أن ت��ك��ث�ير و���س��ائ��ل ا���س��ت��ق�لال ال��ف��رد وان��ع��ت��اق��ه
قا َبله انعتام الغايات التي ُيفرت�ض �أنه ي�سعى �إليها .ففي
الوقت الذي ازدادت فيه �إمكانات اال�ستقالل االفرتا�ضية،
�ضاقت فيه �إمكانات اال�ستقالل الواقعية .وال ت�شابه بني
�أزم��ة الأم�س ـ ظهور الأنظمة الكليانية ـ و�أزم��ة اليوم -
�أزم����ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة � -إذ �أزم����ة الأم�����س من��ت ع��ن حنني
�إىل املا�ضي � -إىل دعامة الديانة التي اختفت � -أما �أزمة
احلا�ضر ،فقد قطعت مع هذا ال�شكل ال�سابق ال�ستبدال
الديني بال�سيا�سي .لقد ولت الوحدة الروحية �إىل الأبد،
وتر�سخت الوحدة ال�سيا�سية ،وم��ا ع��اد ينظر �إىل الدين
ب��دي�لا ع��ن ال�����س��ي��ا���س��ة� .أك�ث�ر م��ن ه���ذا ،م��ا ع���ادت ت��ل��وح يف
الأف��ق توتاليتاريات :ما عاد من وج��ود جلماهري فاعلة،
وال لإي��دي��ول��وج��ي��ات جم�� ِّن��دة ،وال لأح���زاب م��� ِّؤط��رة .لقد
�صار الأوربيون اليوم يف حمى من تهديدات عودة املا�ضي
الديني التي كانت تهدد متقدميهم ،لكنهم �أم�سوا �أمام
خماطر �أخرى :لقد تبخرت �أ�شكال ال�ش�أن اجلماعي من
�أفق ما ميكن �أن ُيف َّكر فيه وما ميكن �أن ُيع َتقد فيه .لكن
ك��ان لهذا التبخر املخ ِّل�ص ثمن« :الغياب التام لأي �أفق
تاريخي» .غاب حفظ امل�سافة عن حا�ضر مُ��داهِ ��م ،وغاب
�إمكان ت�صور �أي م�ستقبل واعد ،وما عاد التعويل �إال على
النف�س حيث ما بقيت هناك �إ�شارات عن �سريورة تاريخية
ممكنة ،ب��ل وح��ت��ى متخيلة ي��وط��وب��ي��ة ،واجن���رف ال��ك��ل يف
مهواة �سحيقة� .أدهى من هذا� ،صار الكل يتح�س�س الأزمة،
لكن م��ن غ�ير �أن ي��درك��ه��ا ال���درك .و�أم�����س��ى ال��ك��ل يغو�ص
ب�أكمله يف حا�ضر بال �أ�سئلة وبال انفتاحات.
ولعل �أح��د �أ�سباب القلق ال��ذي ي�ستبد اليوم باملعا�صرين
انهيار البعد الأخالقي يف العالقات بني املواطنني ل�صالح
ت�����ض��خ��م ال��ب��ع��د احل��ق��وق��ي :ل��ق��د �أم�����س��ى ك���ل ت��ع��ام��ل بني
�أف���راد اجلماعة مبنيا على احل��ق��وق وال��واج��ب��ات ،ال على
«الف�ضائل» و»ال�سجايا» ،وك��ان �أن �ساد «ال��ع��دل» وت��وارى

«الف�ضل» ،و�أم�سينا نعي�ش يف عامل حقوقي متطلب جدا،
م��ا ي��ف��ت���أ امل���واط���ن ف��ي��ه  -وق���د ن�����س��ي ال���دالل���ة الأخ�لاق��ي��ة
مل��واط��ن��ي��ت��ه وا���س��ت��ح�����ض��ر ف��ق��ط ال���دالل���ة احل��ق��وق��ي��ة ل��ه��ا -
ي�صرخ :حقوق ،حقوقي.
ومببعد عن كل تفا�ؤل وعن كل ت�شا�ؤم ،ويف مزيج غريب
ميكن �أن ن�سميه ،تبعا للروائي الفل�سطيني �إميل حبيبي،
«ت�����ش��ا�ؤل» ،ي��رى غو�شيه � ّأن الإن�سان هو النوع املتناق�ض
ب��ام��ت��ي��از ،بحيث مي�سي ال�����ش��يء ونقي�ضه بالن�سبة �إل��ي��ه
�صحيحني معا ،فمثلما هو ق��ادر على الأف�ضل ،ق��ادر هو
على الأ���س��و�أ �أي�ضا .ولقد ك��ان �أول م��ن �أدرك ه��ذا الأم��ر
الفيل�سوف الأملاين كانط ملا ت�أمل يف «اجتماعية الإن�سان»
وك�شف �أ ّنها «اجتماعية غري اجتماعية» .ولرمبا تنا�سى
غو�شيه احلكاية ال�شرقية القدمية التي �أوردها الفيل�سوف
الأملاين �شوبنهاور« :مثل الإن�سان والإن�سان كمثل حيوان
ال�شيهم .يحكى �أ ّنه ذات �صبيحة باردة ،ت�ضامت ال�شياهم
�إىل بع�ضها طلبا ل��ل��دفء ،لكن �سرعان م��ا �شعرت ب���آالم
ح���ادة م��ن وخ���زات م�����ش��اوك��ه��ا ،ف��م��ا لبثت �أن اب��ت��ع��دت عن
بع�ضها .و�سرعان ما عاودها الإح�سا�س بالربد ،فكان �أن
دفعتها غريزتها �إىل االلت�صاق من جديد ،وك��ان �أن عاد
الأمل ،وهكذا �أم�ضت �سحابة يومها جت��رب املوقف امل��رار
ال��ع��دة؛ �إىل �أن �أدرك���ت امل�سافة الو�سط ،فلزمتها»� .أك�ثر
من ه��ذا ،مل يعلم تدبر احلكيم �أب��ي عبد اهلل بن بكر يف
���ش���أن ت���آل��ف النا�س يف زم��ان��ه وتخالفهم مل��ا ق��ال« :النا�س
�أ�شبه �شيء يكونوا بالتيو�س� :إن اجتمعوا تناطحوا ،و�إن
افرتقوا ت�صايحوا».
تلك على وجه اجلملة هي معاطب زماننا بعد �أن خرجت
املجتمعات الغربية من الديانة خروجها املعلوم .لكن ال
توجد �أية نزعة حنينية �إىل املا�ضي عند مار�سيل غو�شيه.
فال هو يدعو �إىل العودة �إىل الديانة بعد اخلروج عنها.
وال هو ينادي بت�سحري العامل اجلديد بعد انبطال �سحر
العامل القدمي .بل بالعك�س يقول بالذهاب ب�إبطال ال�سحر
�إىل �آخر مداه ،ويرتئي تقدير نوع احلرية الذي مينحنا
انق�شاع ال�سحر �إي��اه .ويجد يف ذل��ك ممار�سة للحرية ال
�سابق لها يف تاريخ الب�شرية.
وب��ع��د ،ح��ال امل��ح��دث�ين �أ���ش��ب��ه ���ش��يء ي��ك��ون ب��ح��ال ال��ب��ح��ارة
ال�برت��غ��ال��ي�ين يف ب��داي��ة ع��ه��د احل���داث���ة ،ك��ان��وا ال ي��ول��ون
�شطر وجههم �إىل ما ك��ان يدعوه العرب القدامى «بحر
الظلمات» �إال بعد �أن يودعوا �أهلهم ك�أنه ال��وداع الأخري،
وذلك بعد �أن �أ�صروا على الإقبال على مغامرة ا�ستهوتهم
لكنهم ال يعرفون م���آل��ه��ا ،ويف ال��وق��ت نف�سه ال ي�شعرون
بالندم على �إقبالهم على ما �أقبلوا عليه ،فكذلك هو حال
مغامرة احلداثة باخلروج من الديانة واالنغمار يف عامل
جمهول..
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العالم الجديد

مارسيل غوشيه
محمد الشيخ *
�إذا ما َ�ص ّح قول الفيل�سوف الفرن�سي هرني برج�سون ب�أنّ ما ِمن مفكر ،مهما كرثت �أنظاره وتعددت م�ؤلفاته� ،إال ويدافع عن فكرة واحدة ووحيدة ما يفت�أ يعرب عنها
يف خمتلف هذه الت�آليف ،وما يزال ينقحها التنقيح ،حتى ت�ستقيم ا�ستقامتها الأخرية ،ف�إنّه ي�صح القول  -بالتطبيق � -إنّ ههنا مفكرا وفيل�سوفا �سيا�سيا فرن�سيا ما
فتئ ،منذ ما ينيف عن �أربعني �سنة ،يدافع عن �أطروحة �أ�سا�س ّية مفادها �أنّ احلداثة تعني «حركة اخلروج (من) الديانة» .ولي�س يعني مار�سيل غو�شيه (1946
) بقوله اجلامع «احلداثة هي حركة اخلروج من الديانة» داللة �أنّ «احلداثة هي حركة اخلروج (عن) الديانة»؛ مبعنى الإحلاد بالرب؛ �إذ «الإحلاد قدمي يفالب�شرية» ،كما قال �أبو العالء املعري� .أكرث من هذا ،من �ش�أن هذا اخلروج (من) �أن ق َّوى �إميان امل�ؤمنني ،كما ر�أينا ذلك مع احلركة الإ�صالحية الربوت�ستانتية
والكاثوليكية .فكان �إ�صالح الدين تقوية للإميان ،عند امل�صلحني و�أتباعهم ،ال مروقا من الديانة .و� ّإنا تعني الأطروحة �أنّ الديانة مل تعد تلعب ،يف املجتمعات
احلديثة ،الدور املحوري الذي كانت تلعبه يف املجتمعات القدمية ،فاخلروج (من) الديانة ،ولي�س «عن» الديانة ،يعني اخلروج من التنظيم الديني للعامل .ذلك �أنّ
املجتمعات القدمية كان مدار وجودها وحياته على الديانة؛ بحيث كانت الديانة حتدد فيها نوع ال�سلطة ال�سيا�س ّية التي حتكم النا�س ،ومنط العالقات االجتماعية
التي جتمع بني النا�س ،و�شكل التج ّمعات الب�شرية التي ت�ؤلف بني النا�س ..وكل هذا «اجلامع» ّ
مت تفكيكه يف خالل خم�سة قرون من احلداثة .ويجد مار�سيل غو�شيه
يف هذا التعريف للحداثة �أنّه «تعريف حدّ ي» ،و�أنّه «تعريف �شامل»؛ وذلك لأنّ من �ش�أن هذا التعريف �أن يف�سر كل الظواهر الأخرى املرافقة للحداثة  -العقالنية،
الفردانية ،احلرية  - ...كما من �ش�أنه �أن ي�سمح بتعميم �شمويل ينتج معنى جلميع تفا�صيل هذه القرون اخلم�سة من احلداثة التي عا�شتها املجتمعات الأوربية
والتحقت بها غريها من املجتمعات غري الأوربية.

هو ذا ال�شق الأ�سا�سي الأول من �أط��روح��ة الرجل والتي
لطاملا �أدار �أفكاره عليها ،لكن ال�شق الثاين املكمل هو � ّأن
جمتمعات احلداثة  -بعد �أن حتررت من الديانة ،و�أم�ست
جمتمعات حتكم نف�سها بنف�سها ولي�س بدعم من الغيب
 ما عادت هي َت ْع ِرف ما الذي تفعله بهذه احلرية التيك�سبتها :احلرية من �أجل ماذا؟ وما الذي ميكن �أن نفعله
بهذه احل��ري��ة؟ وكيف لنا �أن منار�سها؟ ه��ي ذي مع�ضلة
جمتمعات ما بعد حتقيق احل��ري��ة .وبهذه املع�ضلة �صار
جمتمع اخلروج من الديانة �أ�صعب عامل ميكن ال�سيطرة
عليه.
واحل���ال �أ ّن���ه ظ��ه��رت امل�لام��ح الأوىل ل��ه��ذه الأط��روح��ة يف
كتاب مار�سيل غو�شيه املبكر ال��ذي ا�شتهر به عام  1985ـ
«انبطال �سحر العامل» ـ وال��ذي ذهب فيه �إىل �أ ّن��ه ما عاد
الب�شر ي�سلمون مفاتيح فهم جمتمعاتهم وق��ي��اده��ا �إىل
�أرب���اب الأدي����ان ،وم��ا بقيت ال��دي��ان��ات ه��ي م��ا ينظم حياة
ال��ن��ا���س يف ال���زم���ان ويف امل���ك���ان ،وم���ا ظ��ل��ت ه��ي م��ا ي�شكل
التج ّمعات اجلماعية ،ويدير ال�سلطة .لقد انتهى عهد
ا���س��ت��ت��ب��اع امل��ج��ال ال��ب�����ش��ري �إىل ال�ترت��ي��ب الإل���ه���ي .و� ّإن���ا
�أم�ست املجتمعات الب�شرية «م�ستقلة» و»م��ت��ح��ررة»؛ �أي
�أ ّنها باتت عن تدبري الغيب لها مبعزل .وهكذا �صار بنو
الب�شر ال يرجعون يف تدبري �أمورهم �إىل مرجعية �أخرى،
ال��ل��ه��م �إال �سلطان ال��ع��ق��ل ،و�أم�����س��وا ُي��ع��م��ل��ون حريتهم يف
ت�شكيل العامل وفق �إرادتهم ال وفق م�شيئة الأرب��اب .على
� ّأن الرتتيب الديني مل يختف هكذا فج�أة عن غ��دارة� ،إذ
ظل يف اخللفية دوم��ا ذاك «املحدد اخلفي» �أو قل «النواة
ال�سرية» التي هي الديانة .وما كان االن�سالل من ربقة



الدين ب��الأم��ر الهني ،وال بالنهر املن�ساب من دون عائق
ي��ع��وق ،ف��دون حتققه التحقق النهائي عقبات ،ويف وجه
اكتماله االكتمال الأخري مع�ضالت.
وبعد م�ضي �أزيد من عقدين من الزمن على �صدور هذا
ال��ك��ت��اب  -ال���ذي ب��ات ي��ع��د �أح���د �أه���م امل��راج��ع ال��ف��ك��ري��ة يف
فل�سفة ال�سيا�سة وفل�سفة الدين والفل�سفة االجتماعية يف
زماننا هذا  -طفق الباحث يطور هذا احلد�س اجلوهري
التطوير؛ وذل��ك ب�إ�صداره ل�سل�سلة من �أربعة كتب حتت
ال��ع��ن��وان اجل��ام��ع «ب���زوغ (���ص��ع��ودُ ،ب��� ُد ُّو) الدميقراطية»:
«ال��ث��ورة احلديثة» (�« ،)2007أزم���ة الليربالية» (،)2007
«ع��ل��ى حم���ك ال��ت��وت��ال��ي��ت��اري��ات (الأن���ظ���م���ة ال��ك��ل��ي��ان��ي��ة �أو
ال�شمولية)» (« ،)2010العامل اجلديد» ( .)2017ويف هذه
ال��رب��اع��ي��ة ي��وا���ص��ل فيل�سوف ال�سيا�سة حتليله للمروية
امل�ؤ�س�سة للحداثة  -اخلروج من الديانة  -م�ؤرخا وحملال
لهذا امل�سار املتعرج امل�ضطرب املليء بالعوائق وبالأزمات.
وه��ك��ذا ،ففي كتابه «ال��ث��ورة احلديثة» ـ ال��ذي ه��و مبثابة
ال��ت��م��ه��ي��د �إىل الأودي�������س���ة ال��رب��اع��ي��ة ـ ي��ق��ف ال���رج���ل عند
اخللفية امل�ؤ�س�سة للحداثة  -ث��ورة ا�ستقالل املجتمعات
احلديثة �ضد اال�ستتباع �إىل الديانة  -التي ج��رت على
م��دى �أرب��ع��ة ق���رون :م��ن  1500م �إىل  1900م .وال �سيما
على م��ك��ون��ات ال��ث��ورة ال��ث�لاث��ة ال��ت��ي ت��رت��ب عليها العامل
امل��ن��ب��ط��ل ال�����س��ح��ر :ال�����س��ي��ا���س��ة واحل���ق وال��ت��اري��خ .ذل���ك �أن
�أ�صالة الدميقراطية احلديثة تعود  -يف نظره � -إىل تلك
الكيمياء العجيبة التي حدثت بني هذه العنا�صر الثالثة،
والتي �سمحت ببزوغ الذاتية احلقوقية  -الذات احلاملة
حلقوق ولواجبات  -والتي ت�أ�س�س فيها مفهوم «الفرد»

على �أ�سا�س من مفهوم «احل��ق» ،وت���أدى ذلك �إىل ت�شجيع
ا�ستقالل الفرد بذاته .على �أن ال�صيغة الدينية امل�سيحية
امل�شجعة ال�ستقالل الفرد كانت ال ت��زال تلعب دوره��ا يف
خ��ف��اء .ث��م �إن��ه ع��ن الرتكيز على البعد احلقوقي للفرد
تخ َّلقت �أزمة الدميقراطية احلديثة واملعا�صرة.
ويف اجل���زء ال��ث��اين م��ن الأودي�����س��ة � -أزم����ة ال��ل��ي�برال��ي��ة -
يحلل ال��ب��اح��ث ���س��ن��وات  1914-1880ال��ت��ي ت�شكل ،ح�سب
ن��ظ��ره« ،م�صفوفة» و«���س��دى» ال��ق��رن الع�شرين و�أ���س��ب��اب
جناحاته و�إخفاقاته .ففي الوقت الذي �أر�سيت فيه قواعد
الدميقراطية الليربالية ،بالتوليف البديع بني النظام
التمثيلي واالق��ت�راع ال��ع��ام ،ف���� ّإن ال��ع��امل ال���ذي ب��رز �إمن��ا
َف َّج َر الإط��ار امل��وروث عن العامل الديني ال��ذي كان  -ويا
للمفارقة!  -قد «دع��م» يف خفاء بناء احلريات املكت�سبة،
ل��ك��ن ت����أت���ي �أي�����ض��ا ع���ن ذل���ك ال��ت��ف��ج�ير ن�����ش��وء احل��م��اق��ات
التوتاليتارية ،وذل��ك بالقدر نف�سه ال��ذي ت�أتى عنه دعم
تعميق الدميقراطيات الليربالية وا�ستقرارها .وتلك هي
احلقبة احلا�سمة التي �سوف يفح�صها اجل��زء الثالث -
على حمك التوتاليتاريات. -
و�أم���ا اجل���زء ال��راب��ع  -ال��ع��امل اجل��دي��د  -ف�����س��وف يكر�س
لإعادة توجيه حياة املجتمعات الغربية ،وذلك من �أوا�سط
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �إىل الأزمة اجلديدة لنمو
الدميقراطية التي تتخبط فيها هذه املجتمعات اليوم.
وال�����ش���أن ال��غ��ري��ب يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��غ��رب��ي��ة  -ال����ذي يقف
ع��ن��ده غ��و���ش��ي��ه بالتحليل  -ه��و �أ ّن��ه��ا �أ���ض��ح��ت حت��ي��ا على
�ضرب م��ن «القلق العميق»  -وتلك بحد ذات��ه��ا م�صيبة،
لكن امل�صيبة �أعظم حني يتبني �أنها ال تعرف حتى كيف

