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دو�سكيه حا�سر يف الي�سوعية عن اإ�سرتاتيجيات
الإغراء والتدمري خالل احلمالت النتخابية

نـ ّـظـمــت كلية إدارة االع ـمــال والعلم التالعب مــن قبل اختصاصين هدفهم
اإلداري فــي جــامـعــة ال ـقــديــس يوسف ،إغراء الناخب وتدمير اخلصم» ،موضحا
بالتعاون مع معهد العلوم السياسية ،ان «الناخب يفكر ويحلل ،لكن اعتمادا
مـحــاضــرة عــن «اسـتــراتـيـجـيــات اإلغراء ً عـلــى م ـصــادر مــحــدودة .لــذلــك يستعمل
والتدمير خــالل احلمالت االنتخابية» ،امل ـع ـلــومــات امل ـتــوافــرة حلـظــة االختيار
للباحث السياسي والـكــاتــب ومسؤول كي يتخذ قــرارات معقدة .لذلك اعتمدت
ق ـســم ال ـت ـســويــق ف ــي الــ ـ  ) ESC Pauقــوانــن حت ــدد مــوعــد ان ـت ـهــاء احلمالت
املـــدرســـة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـت ـجــارة ف ــي «بـ ــو») االنتخابية ومنع نشر اإلحصاءات».
ال ـبــروف ـســور فــريــديـ ًـريــك دوسـك ـيــه وهو
وأشار الى ان «احلصول على معلومة
ص ــاح ــب م ــؤلـ ـف ــات عـــديـــدة مـــن بينها في آخر حلظة ،يعزز فرص التالعب غير
«التسويق والتواصل السياسي».
ً
ً
ٍ
تـبــع الــنــدوة ،ن ـقــاش أداره مسؤول
ماستر التسويق والتواصل السياسي
في معهد العلوم السياسية البروفسور
بــاس ـكــال مــونــان وم ـن ـســق بــرنــامــج الـ
 MBAIPفي كلية إدارة األعمال والعلوم
اإلدارية البروفسور وليد ابو خليل.
واعـ ـتـ ـبـــر دوسـ ـكـ ـيـــه فـ ــي مستهل
ً
وانطالقا من نتائج أبحاث في
احملاضرة،
العلوم اإلجتماعية ،أن «القوى الناخبة
غير متورطة في الرهانات السياسية،
لذلك هي معرضة للتأثر باستراتيجيات

األخــالقــي ،كما حــدث فــي آخــر مواجهة
متلفزة بــن إميــانــويــل مــاكــرون ومارين
لــوبــان ،حــن حتــدثــت هــذه األخ ـيــرة عن
حسابات مصرفية ملرشحها املنافس في
الباهاماس».
وإذ عـ ـ ّدد دو ًسـكـيــه أســالـيــب اإلغ ــراء
والتدمير ،ش ـ ّدد على أن «االختصاصي
ً
يستعملها يحرص على أال تلفت
الــذي
االنـ ـظ ـ ًـار ،بــل أن تــؤثــر فــي ط ــرق إنتاج
الــقــرارات ،ليس عبر التأثير اإلعالمي
ً

املـبــاشــر ،بــل عبر استغالل ثـغــرات هذه
ال ـطــرق .فلكي يـغــري الـنــاخــب يستعمل
االختصاصي الــذي يعمل لــدى املرشح
البالغة اخلطابية ويخبر القصص...
الخ» .وخالل النقاش الذي تبع احملاضرة،
شــ ّدد الـبــروفـســور مــونــان على أن «هذا
اإلسـتــراتـيـجـيــات بـحــاجــة ،لـكــي تطبق،
إلى مجتمع جترى فيه االنتخابات بشكل
دوري وطبيعي ،وهــذا ما ليس متوافرا
في لبنان في الوقت احلاضر».

