
  مرتشيمن دون راشي ما في 
  ُِدهما في فاسد من دون من يُفس  
  دون زبونمنما في زبائنية  

المباشرة وغير المباشرة في ترسيخ مفھوم  وسائطھاي مدى ساھمت التنشئة االجتماعية عبر أالى :بطرح ھل االشكالية
  ي وبالتالي تغيير ثقافي ؟دون تغيير فكر وسياسي وھل ھناك تغيير اجتماعي؟في المجتمع اللبناني الزبائنية

الدين، الى المدرسة، الى  بدءاً من األسرة، االجتماعية تنشئة الوسائط  مروحة واسعة من نسيج اجتماعي مرّكب من يالفرد ھو
  .اإلعالم والى ما ھنالكوصوالً الى مجموعة األصحاب، الى 

للي بيرسمھا االحرية  ب بيتمتعالفرد . رد على مفھوم السلطةن خاللھا الفبيتعّرف م، للتنشئة االجتماعية المھد االولھي  االسرة
اسرة ھي  اللبناني االسرة في المجتمعو ،في بعض االحيان للغاية القيود العائلية صارمة اللو نظام القيم األسري،  ألنو

نزعة االبوية ھي عالقة فان العالقة ذات ال فروم وبحسب اريك(. حيث العالقة فيا تراتبية وھرمية  patriarcaleبطريركية 
عملية  .).دالتمرّ بالتالي الى و للسلطة، أو النبذ التام ا الى الخضوع الزائد عن اللزومة قد تؤدي امّ استبدادية تسلطيّ 

chantage اعطيني ألعطيك:تبلش بذور الفسادبوھون. 
  

 الولى العالقات العامودية والعالقات االفقيةللمرة ا ھافي يختبرب ،الجتماعية االكثر احتضانا للفردھي وسيط التنشئة االمدرسة
ر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي اآلداب أو يتعرض ان التعليم حّ "المادة العاشرة من الدستور ص بتنّ  . االسرةكنف خارج 

ير في ذلك وفاقاً مس حقوق الطوائف من جھة انشاء مدارسھا الخاصة، على ان تسوال يمكن ان تُ  لكرامة أحد االديان أو المذاھب
، ١٠، في المادة كّرسمن الواضح ھون أّن الدستور اللبناني . "لألنظمة العامة التي تصدرھا الدولة في شأن المعارف العمومية

ً ثابتة، ومنع المس  ية التعليم واعطاهطوائف واالنصھار  للعيش المشتركغنى وحدة وكون تبدل ما  المدرسةھل اذاً . فيھاحقوقا
  .محطة للتجاذبات الطائفية والزبائنية يللي بتشتت وبتفتك بالمجتمع تاتب ،الوطني

  
  

فيھا و  يختبر الفرد المحيط والمجال والبيئة الخارجية للي عم يترعرعب ، ھونالساحة، الشارع اوالحي: من وسائط التنشئة كمان
 لليلف وضرورة احترام خصوصيته وأھمية القانون يختبر تجربة التعّدد، والعالقات مع اآلخر المختجماعة، وبلنتماء اإليختبر ب
ً  يختبربو .ينظم الحياة العامةب أھمية التنشئة االقتصادية بأعتبارھا وسيلة  ، وكمانبدايات التنشئة السياسية بأعتبارھا شأناً عاما

    .كسر حواجز األنتماءيختبر أھمية الثقافة والعلم في العيش المشترك وبو .تبادل مصلحي بين الناس
  

، لسياسية، وايةداـقتصالواالجتماعية ة الحياب انوال كل جشميَالتأثير الجماھيري ووسائل  أھم وسيلة من يھو االعالمأما 
أمانة ھوي  FB, Twitter, Instaمتل   واالعالم الرقمي كمان بكل اشكالو اإلعالم. الخ...نيةوطل، والثقافية، وايةلبيئوا

في تشكيل بنية المجتمعات ورسم مالمحھا، ا وتأثيرهالمؤسسة التربوية من حيث أثرھا ل متومسؤولية، والمؤسسة اإلعالمية 
طبيعة المادة التي تقدمھا منھا تنوع أشكال المؤسسات اإلعالمية،  عوامل مختلفة التربوية نتيجةالمؤسسسة  تخطّىتوممكن 
  .ألھواء المتلقين مالءمتھاومدى 

  

ووسائل التواصل  اللبناني عبر تقنية المالحظة لوسائل االعالم )٢٠١٩االول  تشرين ١٧( من خالل رصد ظاھرة الحراك
  : تبين لنا ان االعالم سيف ذو حدين  لكترونياإل

والمطالب المعيشية  عن اراء وھموم ومشاكل عن القھر االجتماعي وحرية للتعبير  امل و من جھة عطا فسحة  - أ
 .بشكل عام مواطنين لل
 

تملك االحزاب اللبنانية وبعض ب.من خالل نقل صورة متحيزة واحاديةزبائنية الھوا االعالمي نا تبين لمن جھة ثانية   -  ب
مارس الزبائنية في ھذا في بعض االحيان نو االعالم أالقول ب ؤھل نجر ،قتصادية وسائل االعالم اللبنانيالنخب اال

 .د لمواطن جديدوللي عم يرسم مالمح وطن جدي الحراك للي عم  بيحدد مصير الشعب اللبناني



 
  

في الكذب والشتم واالتھام والمبالغة واالساءة لألخالقيات والحريات  حرية اإلعالم شيء مقدس، شرط أنو ما تكون حرية
منشھّر ببعض ومنسّب ومنھين  وغير انسانية،  العامة، عم نشوف أّدي بكتير من األحيان عم تكون عملية التواصل غير اخالقية

وبيزيد الفوضى والنعرات  بين شرائح الوطن وھيدا بيوّسع الشرخ حرية ما يسمىفائض من  ية فھناكومنبعت رسائل تحريض
  .الحزبيةو الطائفية

  

 بداية مع االسرة والمدرسة والحي والساحة وصوالً التنشئة المباشرة وغير المباشرة وسائط ھالعرض السريع لبعض من بعد 
لحديث عن المؤسسات ل"  ideal type" النمط المثالي"لبنان مصطلح الزبائنية ب بيتجلّى،الرقمي المرئي و الى وسائل االعالم 

عملية الفساد أي التطبّع أو العقلية يللي بتوجه السلوك توجيه عفوي وتلقائي  Habitusال عبر تشّربن عم. واالدارات
  .رزوالالعب االب الزبائنية الحاضر األكبرو ،من اصغر ادارة ألكبرھاوالمحاصصة 

  : مستوياتعلى ثالث  رالتغيّ  تطرح جدليةمسوسيولوجية التغيير االجتماعي ب

تشرين  ١٧اي تاريخ  .اضطراباً في المجتمع للي بتولد l’évènement chocالصدمة يعني  حدث ال: المستوى االول  -١
 .تشرين ١٧د تشرين ما بيشبه بع ١٧قبل )… whatsupp.(ھوي تاريخ صدمة في المجتمع اللبناني ٢٠١٩االول 

  
حالة انقسام في الجسم االجتماعي بسبب تضارب لتؤدي ب للي حالة النزاع الناتجة عن الصدمة:  المستوى الثاني  -٢

 عضبيشمل بتشرين كان  ١٧ يفالحراك  ، أما في لبنان .االنقسام بين مؤيدي ومعارضي التغيير المصالح ويتمّ 
بقضاء  والمطالبة،الحباط في السياسات المتبعة والفساد المستشرياألحزاب والقطاعات لمناھضة الظلم االجتماعي وا

ل في ما وتحوّ ، م وطبابة وفرص عمل والعيش بكرامةبناني من طاقة وتعليلفّعال ومستقل وتفعيل حقوق المواطن ال
اك تشتت في تنظيم الحرالى  مما ادى االحزاب ومصادرة ارادة الشعبتدّخل عبر  تحقيق مكاسب سياسيةالى  بعد
 .قتصادي منھكظل وضع جيوسياسي مضطرب وا المطلبية فيمظاھر التفكك في و

 
تتعلق ببناء االجماع والتسويات بتنازالت تبع النزاع، وھي ة التي يجب أن تَ حالة التوازن والتسوي: المستوى الثالث  -٣

خالل قبول تنوع اآلراء  تتمثل خصائص النظام الديمقراطي في وضع قواعد سلمية لتسوية النزاعات من و. متبادلة
 ت؟ ما ھي التسوية ؟ مع من تمّ . خص الحراكلمايية عند ھذا المستوى بلغاية االن الصورة ضبا. وحاالت االختالف

لھذه  ة تطرح ولكن االجابة العلميةلنا في حالة النزاع ؟ اسئلة كثيرال يوجد تسوية ؟ ال ز .. من ھو قائدھا؟كيف تّمت؟ 
 .الوقت، فما زلنا نعيش الحدثاالسئلة بحاجة لعامل 

  

  personnalité deشخصية قاعدية  الحدثھذا أنتج  فقد. لبنان كدولة وشعب وبنيةتاريخ مفصلي في كيان  ٢٠١٩تشرين  ١٧
base المجتمع والفردوالثقافة المثلث المرّكب بين رابط وتفاعل بين تنتيجة  جديدة للمجتمع اللبناني.  

  : عديةالشخصية القا من خصائص ھذه

 ما بقى في كبير، ما حدا احسن من حدا: آلھة السياسة  منكسر حاجز الخوف  -
 التضامن العضوي المبني على الروابط العقلية وتشابك المصالحبروز  -
 .الوعي الفردي ضمن الوعي الجماعي بروز -
 الوعي على مفاھيم جديدة -
 )ة بالمثلية الجنسيةمتل المطالب(وافدة الى المجتمع اللبناني المطالبة بقيم جديدة  -
 .الخروج من الخندق الطائفي الضيق و االنفتاح على جميع من ھم في الساحة -
 وغيرن...للمطالبة بالحقوق الحياتية والمعيشية والسياسية  اللجوء الى النكتة والضحك -
 .االجتماعيعن القھر للتعبير استعمال العنف الكالمي والمادي  -



 التباس في العقد االجتماعي -
 .بحماية البيئة ويحرقون الدواليب يطالبون( الوعي البيئي عدم  -
 .توحيد الھوية في الساحات، وشرذمتھا في االحزاب: ازدواجية الھوية  -

  

 :ي مواطنوأل ي وطنأل يدة عم تؤسساكتساب ھل الشخصية القاعدية الجد:  منسأل 

مثال اسقاط النظام (مش فھمانين مضمونھا شعارات لين قّدي في شباب وصبايا حامعالتلفزيون من دون ما عمم طبعاً  تواشفيمكن
وكمان سمعنا كتير مسبات  )او التكنوقراط ...أو األوليغارشية السياسي في لبنان وھو ما بيعرف شوي طبيعة النظام بلبنان

 .و الخوتجريح وتخوين وتحقير 

 capitalرأسمال البشريال من بعد ھل العرض ال بد من اعادة التفكير في البنية التحتية البشرية 

humain متل ما بيقولألنو .فاعللخلق مواطنprofesseurMessarra الدولة بتبلّش في 

  من اربي ؟ كيف اربي؟ لماذا اربي؟ . L’Etat commence enfamilleاألسرة 

 et ca continue à l’ecole par l’éduacation à la citoyenntéeوازيد 

 ف أعلّم؟ ماذا أعلّم؟ لماذا أعلّم؟ وكي

 وجوھري  دور أساسيلكل وسيط من وسائط التنشة ،ة يللي بتقوم علين عملية التنشئةالمادة والھدف والطريقة ھني األعمدة التالت
  .وأنسنة االنسان في إرساء سيادة القانون

من . لملح فأي شئ يَُملحهاذا فَُسد ا. وھني للي بعد بخلونا نحلم بوطنمن موقعه مسؤولية كل واحدوالدنا ھني راسمالنا وھني 
  ھون بسأل كلن يعني كلن او كلنا يعني كلنا؟؟

  
  

  


