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ماجيستر جديد في »اليسوعية«: 
التواصل والتسويق السياسي

بيروت  في  يوسف  القديس  جامعة  ر 
ّ

تتحض
السياسي«  والتسويق  »التواصل  ماجيستر  إلطالق 
 Master Communication et Marketing(
Politique(، والذي يعتبر األول من نوعه في لبنان 

على هذا المستوى. 
جامعة  في  السياسة  العلوم  كلّية  قلب  في 
الكلّية  مديرة  كنف  وفي  يوسف،  القديس 
باسكال  البروفيسور  ر 

ّ
يتحض الشراباتي،  كارول 

اإلشراف  ى 
ّ
يتول جديد  ماجيستر  إلطالق  مونان 

لصحيفة  خاص  حديث  وفي  وإدارته.  عليه 
المرة  »هذه  أّن  إلى  مونان  أشار  »الجمهورية«، 
 
ً
طلق فيها جامعة لبنانية إختصاصا

ُ
األولى التي ت

لإلعالم  والتطبيقي  النظري  بين  ما  يجمع  كاماًل 
 
ً
السياسي«. وأوضح أّن »سوق العمل اللبناني حاليا
اإلختصاصات  من  النوع  هذا  إلى  الحاجة  بأمّس 
الفكر  تنمية  في  كبير  بشكل  يساهم  الذي 
الشبابي حول أهمية التواصل وضروراته في رفع 
نسبة الوعي، سواء على المستوى الشعبي أو على 

المستوى السياسي«.
ول بّد هنا من اإلشارة إلى أهمية مواقع التواصل 
الشارع  تحريك  في  الحديث  واإلعالم  اإلجتماعي 
رسمية.  غير  قنوات  عبر  العام  الرأي  على  والتأثير 
توفير  في   

ً
كبيرا  

ً
دورا اليوم  المواقع  هذه  وتؤدي 

المساحة الضرورية إلطالق شعارات الحراك الشعبي 
السياسية  الحزاب  وحتى  الهلية  والجمعيات 

التقليدية وتسويق حمالتها على أكبر نطاق.
 الحراك الشعبي العربي الذي ساهم في 

ّ
وفي ظل

إسقاط ديكتاتوريات سابقة وبزوغ أنظمة جديدة، 
يرى مدير ماجيستر »التواصل والتسويق السياسي« 
 أن تتوّسع، ومسار 

ّ
أّن »الديموقراطية ل تستطيع إل

 مستقيم يسير نحو الديموقراطية، 
ّ
التاريخ هو خط

األحوال  تبّدلت  مهما  منها  مفّر  ل  حقيقة  وهذه 

«. ولهذه األسباب العملية 
ً
واشتّدت الظروف أحيانا

 
ً
وخصوصا السياسيين،  من  بّد  ل  والتاريخية، 
م من النجاحات واإلخفاقات 

ّ
اللبنانيين منهم، التعل

التي تحدث في جميع بلدان العالم، ول بّد منهم 
للتواصل  حديثة  وسائل  استخدام  موا 

ّ
يتعل أن 

من  المحتملين،  والناخبين  الشعبية  قاعدتهم  مع 
أجل إيصال برامجهم اإلنتخابية والتنافس في ما 

بينهم بطريقة حضارية وديموقراطية، ل تتعارض 
مع األجواء الشعبية العامة.

ر 
َ
ومن هنا تأتي أهمية هذا الختصاص المبتك

في اليسوعية، والذي يساعد الشباب على الستفادة 
من وجَهين أساسَيين، هما الوجه البحثي والعلمي 
التطبيقي  والوجه  واألفكار،  البحوث  على  المبني 
ر لهم زّوادة متكاملة تسمح لهم 

ّ
والعملي، ما يوف

دخول سوق العمل بزخم وتفّوق.
ر ألبنائه 

ّ
ويرى مونان أّن »لبنان مختبر حّي يوف

ما هو   
ّ

الضرورية لستطعام كل الحياتية  الخبرات 
الختصاص  »هذا  أّن  إلى   

ً
مشيرا حولنا«،  موجود 

والتحليل من جهة،  التفكير  التالمذة على  يساعد 
وسياسية  إعالمية  استراتيجيات  َوضع  وعلى 

واضحة وتطبيقها«.
 
ً
قائما سيكون  الختصاص  هذا  اّن  حين  وفي 
 أنه سيستمّد قّوته من بعض المواد 

ّ
بحّد ذاته، إل

حقوق  مثل  أخرى،  اختصاصات  في  المتوافرة 
اإلنسان والعالقات الدولية وغيرها«.

ب 
ّ

الطال الُمستحدث  الختصاص  هذا  وَيعد 
والمحاضرات،  والندوات،  والدروس،  المواد،  بتوفير 
وورشات العمل لمساعدتهم على التفكير بطريقة 
براغماتية لمساعدة السياسيين على استغالل أهّم 
ومن  السياسية.  حمالتهم  في  التواصل  وسائل 
الماجيستر:  هذا  سيقدمها  التي  المواد  أهّم  بين 
الحمالت  السياسي،  التواصل  في  »المشورة 
العامة،  العالقات  السياسية،  والدعاية  اإلنتخابية 
التدريب اإلعالمي والسياسي، الصحافة السياسية 

وغيرها الكثير«.
هذا  أّن  حديثه،  ختام  في  مونان،  د 

ّ
وأك

 إّياهم 
ً
 كثيرة للطالب، واعدا

ً
اإلختصاص يفتح أبوابا

بالخروج مباشرة من مقاعده إلى سوق العمل التي 
 إلى هذا النوع من الختصاصات.

ً
تحتاج كثيرا


