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يف ضــوء نــدرة الدراســات الــي تتنــاول األدوار االتصاليــة الــي تقــوم هبــا املنظمــات 
احلكوميــة وغــر احلكوميــة العاملــة يف جمــال اهلجــرة غــر الشــرعية علــى املســتويني 
– احمللــي والــدويل - بوجــه عــام واملنظمــات الدوليــة بوجــه خــاص ، وابإلضافــة إىل 
رة والــدول  تنامــي ظاهــرة اهلجــرة غــر الشــرعية وتداعياهتــا علــى كل مــن الــدول املصــدِّ
املســتقِبلة للمهاجريــن ، وعــاوة علــى عــدم وجــود دراســة تســتهدف الكشــف عــن 
أوجــه االســتفادة مــن وســائل االتصــال التقليديــة واحلديثــة داخــل هــذه املنظمــات ، 
دول  مــع  األزمــة  هــذه  مواجهــة  احلكوميــة يف  األدوار  تعاظــم  علــى  وبنــاًء 
أتيت كمحاولــة  الدراســة  هــذه  فــإن   ، إيطاليــا)1(  ســيما  وال  أورواب  جنــوب 
لســد جوانــب القصــور يف الدراســات اإلعاميــة الــي ســعت يف غالبيتهــا إىل 
توصيــف املعاجلــة الصحفيــة لألزمــة يف وســائل اإلعــام ، فتــارة جنــد بعــض 
هــذه الدراســات قــد اهتــم مبناقشــة اجتاهــات الشــباب حنــو األزمــة، واترة جنــد 
بعضهــا اآلخــر يقــوم بدراســة هــذه الظاهــرة مــن خــال حبــث صــورة املهاجريــن 
يف وســائل اإلعــام ، ويف حــني جنــد أن بعــض الباحثــني قــد قــام بدراســة هــذه 
الظاهــرة مــن منظــور سياســي ، جنــد آخريــن قــد تطرقــوا إىل دراســة اجلوانــب 

ــة علــى هــذه األزمــة.  ــة املرتتب األمني
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وعلــى الرغــم مــن أمهيــة دراســة هــذه الظاهــرة إال أن الباحثــة قــد الحظــت – يف حــدود 
علمهــا- نــدرة الدراســات العربيــة الــي ســعت إىل استكشــاف األســاليب االتصاليــة الــي 
تعتمــد عليهــا املنظمــات احلكوميــة وغــر احلكوميــة هبــدف توعيــة املهاجريــن غــر النظاميــن 
 Open وSea Watch  مثــل منظمــات  وجــود  زايدة  و  تعاظــم  مــع  وخاصــة  ؛ 
Arms وغرهــا مــن املنظمــات الــي حتــاول إجــراء عمليــات إنقــاذ هلــؤالء املهاجريــن قـَْبــل 
وصوهلــم إىل حــدود الــدول املســتقِبلة مثــل إيطاليــا ، هــذا األمــر الــذى دفــع الباحثــة إىل 
إجــراء هــذه الدراســة حتديــًدا يف مدينــة رومــا يف إيطاليــا عــام 2016 لســر أغــوار بعــض 
هــذه املنظمــات –عينــة الدراســة- ابعتبارهــا منظمــات تقــوم أبدوارهــا يف إطــار املســئولية 
االجتماعيــة مــن أجــل محايــة املهاجريــن وإنقاذهــم وتقــدمي الدعــم الصحــي واالجتماعــي 
هلــم ، علمــا أبن هلــذه املنظمــات فروًعــا عــدة يف بعــض دول العــامل ومنهــا مصــر ، غــر أن 
الباحثــة اســتهدفت تطبيــق الدراســة يف البيئــة اإليطاليــة ابعتبارهــا أكثــر الــدول األوروبيــة 
الشــباب  وخباصــة  إفريقيــا  مشــال  ودول  مصــر  مــن  النظاميــن  غــر  للمهاجريــن  جــذاًب 

ــر غــر املصحوبــن. واألطفــال الُقصَّ
دوافع قيام الباحثة ابرتياد جمال اهلجرة غر الشرعية للدراسة:

أتيت هــذه الدراســة نتــاج جهــود حبثيــة قامــت هبــا الباحثــة يف جمــال اهلجــرة غــر الشــرعية 
يف  وليــدة  البحــث  هــذا  فكــرة  أن كانــت  منــذ  عــام 2013  إىل  متتــد  جهــود  ، وهــي 
ذهنهــا حينمــا اهتمــت مبتابعــة إحــدى احلمــالت اإلعالميــة املنشــورة علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي »فيســبوك« حتــت شــعار »بلــدان أوىل أبوالدان« ، وهــي محلــة أطلقْتهــا مجعيــة 
الشــباب للســكان والتنميــة »YAPD« آنــذاك يف حمافظــة اإلســكندرية ابلتعــاون مــع 
هيئــة إنقــاذ الطفولــة Save the children، ضمــن مشــروع احلــد مــن اهلجــرة غــر 
الشــرعية، وهــو األمــر الــذي دفــع الباحثــة إىل التواصــل مــع هــذه اجلمعيــة عــر صفحتهــا 
علــى الفيســبوك؛ وذلــك هبــدف إجــراء دراســة اســتطالعية حــول طبيعــة النشــاط االتصــايل 
للحملــة الــي أطلقــْت ابلتعــاون مــع هيئــة إنقــاذ الطفولــة . وقــد جــاءت أهــداف الدراســة 

االســتطالعية كالتــايل :
1-الكشــف عن أهداف مشــروع احلد من اهلجرة غر الشــرعية يف إطار محلة » بلدان 

أوىل أبوالدان« .
2-رصــد أنــواع وســائل االتصــال التقليديــة ووســائل االتصــال الشــخصي واإللكــروين 

املســتخَدمة يف حتقيــق أهــداف احلملــة .
وانتماءاهتــم الوظيفيــة  احلملــة  يف  3-التعــرف علــى طبيعــة أدوار القائمــن ابالتصــال 

..إخل(. اإلعــالم  وســائل  /إدارة  اإلعــالم  عامــة/إدارة  عالقــات  )مســئويل 
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4-الكشف عن اجلمهور املستهَدف من احلملة. 
5-التعرف على أكثر الدول جذاًب للمهاجرين من مشال إفريقيا .

املشكلة البحثية:
نظــراً لنــدرة الدراســات الــي تناولــت األدوار االتصاليــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة 
يف جمــال اهلجــرة غــر الشــرعية –بوجــه عــام – يف مكتبــة الدراســات اإلعالميــة العربيــة، 
وابإلضافــة إىل عــدم وجــود دراســة يف مكتبــة الدراســات اإلعالميــة تســعى إىل الكشــف 
عــن دور املنظمــات املعنيــة ابهلجــرة غــر الشــرعية يف مصــر وإيطاليــا  ، وبنــاًء علــى مجلــة 
النتائــج الــي خلصــْت إليهــا نتائــج الدراســة االســتطالعية ســعْت الباحثــة إىل حماولــة ســد 
هــذه الفجــوة مــن خــالل استكشــاف األدوار االتصاليــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين )عينــة 
الدراســة( يف إيطاليــا ، وهــي املنظمــات املعنيَّــة بتقــدمي اخلدمــات املختلفــة للمهاجريــن 
بكافــة أشــكاهلا ، واســتخراج الواثئــق الرمسيــة واألنشــطة التعليميــة ابإلضافــة إىل دورهــا 
يف رفــع الوعــي لــدى املهاجريــن بطــرق غــر شــرعية مبخاطــر هــذه الطــرق يف الوصــول 
إىل إيطاليــا كمســتقر أو كممــر إىل الــدول األوروبيــة األخــرى كفرنســا وأملانيــا وإجنلــرا. 
وتســعى هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن طبيعــة دور االتصــال هبــذه املنظمــات مــن خــالل 
دراســة حالــة بعــض املنظمــات مثــل منظمــة اهلجــرة الدوليــة )IOM( ، وهيئــة إنقــاذ 
 )Amnesty( ومؤسســة العفــو الدوليــة ، )Save the children( الطفولــة
؛ وذلــك لالســتفادة مــن أدوارهــا االتصاليــة يف بنــاء اســراتيجيات اتصاليــة تســاعد كاًل 
مــن املنظمــات احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف مصــر لوضــع برامــج التوعيــة، ويف 
صياغــة محــالت اتصاليــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة، وخباصــة يف املناطــق الــي يســعى أبناؤهــا 
للهجرة غر الشــرعية إىل إيطاليا. وبناًء على ما تقدم فإنه ميكن حتديد مشــكلة الدراســة 
يف الكشــف عــن وســائل االتصــال التقليديــة واحلديثــة الــي ُتســَتْخَدم داخــل منظمــات 
اجملتمــع املــدين املشــار إليهــا يف توعيــة املهاجريــن غــر النظاميــن إىل إيطاليــا ،وذلــك هبــدف 

احلــد مــن اهلجــرة غــر الشــرعية .

أهداف الدراسة:
التعرف على أنواع وسائل االتصال التقليدية واحلديثة املستخدمة يف هذه . 1

املنظمات – حمل الدراسة- للحد من املهاجرين غر النظامين إىل إيطاليا.
التعرف على معوقات االتصال الي تواجه القائمن ابالتصال داخل هذه . 2

املنظمات –عينة الدراسة -  من أجل حتقيق األهداف االتصالية يف توعية املهاجرين 
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مبخاطر اهلجرة غر الشرعية .
رصد أهم الفئات الدميوجرافية املستهَدفة من األنشطة االتصالية هلذه املنظمات .. 3
الكشف عن أهداف احلمالت االتصالية املستخَدمة داخل هذه املنظمات للحد . 4

من املهاجرين غر النظامين إىل إيطاليا .

أمهية الدراسة:  
تســتمد هــذه الدراســة أمهيتهــا مــن نــدرة الــراث العلمــي يف جمــال االتصــال املؤسســي . 1

ملنظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف قطــاع اهلجــرة غــر الشــرعية حملًيــا ودولًيــا.
ســد الفجــوة املعرفيــة يف الدراســات املرتبطــة بوظائــف االتصــال التقليــدي واحلديــث . 2

داخــل منظمــات اجملتمــع املــدين .
تنبثــق أمهيــة الدراســة احلاليــة مــن الطبيعــة اخلاصــة لظاهــرة اهلجــرة غــر الشــرعية، والــي . 3

تصاعــدت أتثراهتــا يف الفــرات األخــرة علــى مســتوايت متعــددة.

موضوع البحث يف الدراسات السابقة:
احملور األول: دراسات تناولت دور األنشطة االتصالية يف منظمات اجملتمع املدين. 

احملور الثاين : دراسات تناولت التغطية اإلعالمية للهجرة غر الشرعية.
احملور الثالث : دراسات تناولت سياسات اهلجرة غر الشرعية.

احملور األول : دراسات تناولت دور األنشطة االتصالية مبنظمات اجملتمع املدين
توصلت الدراسة الي أعدهتا )Carella Maria, 2007)2 وطبقتها على عينة 
مــن املنظمــات املعنيــة ابهلجــرة غــر الشــرعية والــي تقــدم خدمــات عديــدة للمهاجريــن يف 
كلٍّ من إيطاليا وأسبانيا، توصلت إىل أن إيطاليا تعد أكثر الدول األوربية املهتمة بتقدمي 
خدمــات للمهاجريــن، وذلــك مــع تزايــد االهتمــام فيهــا بتكويــن منظمــات اجملتمــع املــدين ، 
كمــا أهنــا الدولــة األوروبيــة الوحيــدة الــي تقــدم تقاريــر منتظمــة عــن املنظمــات غــر الرحبيــة؛ 
وذلــك مــن خــالل املركــز القومــي لإلحصــاء )Istat( ، و قــد اتفقــْت نتيجــة دراســة أمســاء 
أبــو بكــر 2008 )3( مــع النتيجــة الســابقة الــي أظهــرت أن االتصــال املباشــر الــذي يتــم 
يف اجلمعيــات األهليــة يعــد املصــدر األول للجمهــور يف احلصــول علــى املعلومــات، وهــو 
مــا أشــارت إليــه دراســة رضــا هــاين2012  )4( ؛ إذ أكــدْت أن االتصــال املباشــر الــذي 
تقــوم بــه اجلمعيــات األهليــة يعــد أهــم مصــدر لتشــكيل وعــي الشــباب ابجلمعيــات الــي هلــا 
دور يف جــذب املتطوعــن للعمــل ابجلمعيــات األهليــة واالتصــال اجلماهــري واإللكــروين، 
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بتقييــم   2011 Holma,K&Kontinen,T)5(دراســة اهتمــت  حــن  يف 
األنشــطة االتصاليــة الــي تقــوم هبــا املنظمــات غــر احلكوميــة يف فنلنــدا، وقــد توصلــت إىل 

وجــود طــرق لقيــاس العائــد مــن ممارســة هــذه األنشــطة . 
نتائــج  العــام أشــارت  الــرأي  وحــول أمهيــة األنشــطة االتصاليــة يف تشــكيل اجتاهــات 
األنشــطة  أن  أعدهــا  )Mahmood Ahmed 2013)6إىل  الــي  الدراســة 
االتصاليــة للمنظمــات العاملــة يف جمــال حقــوق اإلنســان تســتهدف بنــاء صــورة ذهنيــة 
إجيابيــة عــن دورهــا اجملتمعــي ، كمــا أن هــذه املنظمــات تقــوم برســيخ الوعــي حــول أمهيــة 

املســئولية االجتماعيــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين يف بنجالديــش.
 Maourizio,اهتمــْت اإليطاليــة  الدراســات  مســتوى  وعلــى 
ومنظمــة   )Naga( منظمــة  منظمتــن  حالــة  بدراســة   Ambrosini,2015)7(

)OSF Opera San Fracesco(؛ وذلــك للكشــف عــن دورمهــا يف دعــم الوعــي 
 )Naga( مؤسســة  أن  إىل  نتائجهــا  أشــارت  وقــد   . النظاميــة  غــر  اهلجــرة  مبخاطــر 
هتتــم إبصــدار جريــدة إلكرونيــة  )Nagazzetta( وتنشــر أحبــااًث عــن تشــكيل الــرأي 
العــام ؛ فقــد قامــت املنظمــات –عينــة الدراســة –بتدشــن كثــر مــن احلمــالت التوعويــة 
ابهلجــرة حلمايــة املهاجريــن مــن خماطــر اهلجــرة غــر الشــرعية. واختلفــْت نتائــج الدراســات 
 2016   Nathian Shae)8(الــي أشــارت إليهــا الباحثــة مــع مــا توصلــت إليــه
يف دراســتها الــي أجرهتــا علــى منظمــة الالجئــن واهلجــرة الدوليــة LGBTI ؛ حيــث 
توصلــت إىل أن هــذه املنظمــة تقــوم بتوجيــه رســائل عديــدة إىل مســتخدميها عــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي تويــر وفيســبوك؛ وذلــك لبنــاء العالقــة مــع املهاجريــن والالجئــن ، 
وتوعيتهــم حبقوقهــم ابعتبارهــا منظمــة جمتمــع مــدين . وىف إطــار حبــوث ثقــة اجلمهــور يف 
منظمات اجملتمع املدين توصلت دراســة)Lee etal )9  2012 إىل أن اجلمهور يثق 
يف املنظمــات الــي تقــدم لــه معلومــات حــول أنشــطتها ، ابإلضافــة إىل أن وســائل اإلعــالم 
تســاهم يف تكويــن الــرأي العــام حنــو هــذه املنظمــات، كمــا أنــه ميكنهــا القيــام بــدور رقــايب 
علــى أنشــطتها ومســاءلتها. وختتلــف نتائــج دراســة عمــرو حممــد إبراهيــم 2011 )10(مــع 
نتائــج الدراســة الســابقة الــي ســعْت إىل معرفــة أدوار مؤسســات اجملتمــع املــدين ، وبعــض 
وزارات الدولــة يف مواجهــة اهلجــرة غــر الشــرعية ، وقــد أســفرت هــذه الدراســةعن عــدم 
وجــود اهتمــام بقيــاس أتثــر اجلهــود االتصاليــة علــى اجلمهــور املســتهَدف بتلــك القضيــة 
، وغيــاب التعــاون املشــرك بــن مؤسســات اجملتمــع املــدين واألجهــزة احلكوميــة يف هــذا 

اجملــال . 
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احملور الثاين: الدراسات املرتبطة ابلتغطية اإلعامية للهجرة غر الشرعية 
أّمــا دراســة كلٍّ مــن )Regina & Johanna 2008)11 والــي اســتهدفت 
الصــادرة  التغطيــة الصحفيــة للهجــرة يف الصحــف اإلجنليزيــة واألســبانية  التعــرف علــى 
يف واليــة كاليفورنيــا األمريكيــة يف الفــرة مــا بــن مــارس 2004 ومــارس 2005، فقــد 
توصلــت إىل أن تغطيــة الصحــف األســبانية للهجــرة جــاءت أكــر مــن تغطيــة الصحــف 
اإلجنليزيــة هلــا ، كمــا أن وســائل اإلعــالم اإلجنليزيــة تناولــت اهلجــرة بشــكل ســليب عــن تلــك 
 Mario الصــادرة ابللغــة األســبانية.  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة
)Morcellinietal 2009)12 الــي مت تطبيقهــا علــى عينــة مــن القنــوات اإلخباريــة 

اإليطاليــة وحتليــل بعــض الصحــف؛ فقــد أشــارت إىل ارتفــاع عــدد األخبــار الصحفيــة الــي 
حتتــوي علــى مضامــن تربــط انتشــار ظاهــرة العنــف واجلرميــة يف إيطاليــا بوجــود املهاجريــن 
، كمــا أن أكثــر األلفــاظ تــداواًل عنــد احلديــث عــن املهاجــر يف وســائل اإلعــالم اإليطاليــة 
» الغجــر ، والعنــف ، و اجلرميــة ، والقاتــل ، والدعــارة ، واخلــوف ، وغــر النظامــي ، 
واملــوت ، واالغتصــاب« . كمــا أشــارت هــذه الدراســة إىل أن رومــا وميالنــو مــن أكثــر 
تقــدمي صــورة  يتــم  النظاميــن، وأنــه  املهاجــرون غــر  فيهــا  الــي يتمركــز  املــدن اإليطاليــة 
املهاجريــن علــى أهنــم دولــة داخــل الدولــة . وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه 
دراســة )Miriam&Guadalupe )13 2012من أن إســاءة اســتخدام األرقام 
واإلحصــاءات الــي تقدمهــا وســائل اإلعــالم األمريكيــة وعمليــة تســييس أزمــة اهلجــرة مــن 
األمــور املؤثــرة يف الصــور الذهنيــة الســلبية عــن األزمــة، عــالوة علــى التأثــر الســليب الــذي 
تتســبب فيــه هــذه الوســائل علــى عمليــة إصــالح النظــام املعيــب الــذي وضعتــه أمريــكا 
للهجــرة. ويف دراســة رانيــا فــوزي 2013 )14( الــي اســتهدفت معرفــة املالمــح اإلجيابيــة 
والســلبية للمجتمعــات الغربيــة كمــا عكســتها األفــالم الســينمائية املصريــة، تبــن توافــر 
الوعــي لــدى غالبيــة املبحوثــن أبخطــار اهلجــرة غــر الشــرعية الذيــن يرغبــون يف اهلجــرة 
إىل إيطاليــا آمنــن وهــم علــى وعــي بطــرق اهلجــرة غــر الشــرعية . وقــد توصلــت دراســة 
)Zheng Zhu 2014 )15 مــن حتليــل عينــة قوامهــا 135 تقريــرًا صحفًيــا وقصــة 

خريــة ومقالــة إىل وجــود ارتبــاط بــن فئــات التحليــل األربعــة، وهــي: خطــاب العنصريــة 
حنــو املهاجريــن، وخطــاب إضفــاء الشــرعية ، وخطــاب ضحــااي الثقافــة الصينيــة ، وخطــاب 
الثقافــة الصينيــة احلقيقيــة . وقــد ســاعدْت هــذه الدراســة يف ســد الثغــرات البحثيــة املتعِلقــة 
ببحــوث املهاجريــن الصينيــن. أمَّــا علــى مســتوى حبــوث دور التغطيــة اإلعالميــة ألزمــة 
 Johanna Dunaway اهلجرة غر الشرعية على اجلمهور، فقد جاءت دراسة
  )etal 2011)16إللقــاء الضــوء علــى حالــة املهاجريــن بعــد إعصــار كاترينــا وهجرهتــم 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
322 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

إىل لويــزايان ، وتبــن أن هــذه األزمــة تســتحوذ علــى أكــر حجــم مــن التغطيــة، ممــا انعكــس 
  Seatعلــى زايدة وعــي اجلمهــور هبــا مقارنــة بقضــااي أخــرى. وقــد أشــارت نتائــج دراســة
يواجههــا  الــي  املخاطــر  ألخبــار  التعــرض  أن  إىل   and Mastro 2016 )17(

املهاجــرون تؤثــر –بشــكل كبر–علــى تشــكيل اجتاهــات اجلمهــور حنــو حقــوق املهاجريــن، 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة رانيــا فــوزي2013 الــي ســبق اإلشــارة 
إليهــا. وحــول معاجلــة الصحــف اإللكرونيــة ألزمــة اهلجــرة ، اســتهدفت دراســة وليــد 
عبــد الفتــاح 2016)18( التعــرف علــى فنــون التحريــر الصحفــي الــي اســتخدمتها بعــض 
الصحــف اإللكرونيــة املصريــة مثــل »اليــوم الســابع« و »املصريــون« و »مصــر العربيــة«، 
وأشــارت نتائجهــا إىل أن األســاليب اإلقناعيــة لقضــااي اهلجــرة غــر الشــرعية جــاء ترتيبهــا 
األول ، وأظهــرت نتائــج الدراســة امليدانيــة أمهيــة توجيــه محــالت توعيــة مســتمرة للشــباب 

للحــد مــن الظاهــرة . 

احملور الثالث: دراسات تناولت سياسات اهلجرة غر الشرعية
توصلــت دراســة )Maria Carella 2007)19 الــي اســتهدفت التعــرف علــى 
قدَّمــة للمهاجريــن ىف إيطاليــا وأســبانيا، إىل نقــص كبــر يف احيتاجــات 

ُ
نــوع اخلدمــات امل

ُوِضَعــْت ســلًفا ملواجهــة  قــد  الرغــم مــن سياســات للطــوارئ  املهاجريــن ؛ وذلــك علــى 
األزمات، كما أن ملنظمات اجملتمع املدين دورًا ابرزًا يف ســد فجوات األجهزة احلكومية؛ 
وذلــك مــن خــالل توفــر أعــداد كبــرة مــن العاملــن القائمــن هبــذه اخلدمــات تطوًُّعــا . ويف 
ســياق آخــر اســتهدفت دراســةShahira Samy)20(  2008 رصــد العوامــل الــي 
تدفــع املهاجريــن إىل اهلجــرة غــر النظاميــة مــن بعــض دول البحــر املتوســط كمصــر والعــراق 
واألردن ولبنــان وســوراي وتونــس، وقــد توصلــت الدراســة إىل أمهيــة وجــود آليــات إلدارة 
األزمــة واألخــذ يف االعتبــار الــزايدة الكبــرة يف معــدالت اهلجــرة غــر النظاميــة وأمهيــة توافــر 

برامــج لرفــع الوعــي مبعدالهتــا. 
كمــا أشــارت دراســة )Howaida Roman 2008)21 إىل أن إيطاليــا تعــد 
الــي يهــدف الشــباب املصــري اهلجــرة إليهــا ؛ وذلــك ألســباب  الــدول األوربيــة  أكثــر 
منهــا ارتفــاع معــدالت البطالــة والطبيعــة اجلغرافيــة بــن مصــر وإيطاليــا ممــا يســتوجب أمهيــة 
التنســيق بــن البلديــن ، وهــو مــا أكدتــه دراســة)Hafez Hend 2010 )22 الــي 
قامــت بتطبيقهــا علــى عينــة مــن األطفــال املصريــن املهاجريــن إىل إيطاليــا، واملســئولن يف 
السفارة املصرية يف روما، و بعض املسئولن يف منظمة اهلجرة الدولية )IOM( يف كل 
مــن مصــر وإيطاليــا . وقــد ُأْجرِيَــْت  مقابــالت مقنَّنــة مــع األطفــال القاصريــن، وجمموعــات 
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نقــاش ىف القاهــرة والفيــوم ، وأشــارت نتائجهــا إىل جمموعــة مــن العوامــل جتــذب الشــباب 
واألطفــال الُقصَّــر إىل اهلجــرة بطــرق غــر شــرعية ، عــالوة علــى أن إيطاليــا تتكبَّــد تكاليــف 
نظــام إدارة الُقصَّــر أمنيًــا وأن احلكومتــن املصريــة واإليطاليــة يقومــان بتطبيــق سياســات 
 Nadineالــذي تدعمــه دراســة النظاميــن. وهــو األمــر  املهاجريــن غــر  مــن  للحــد 
)Sika 2011 )23؛ إذ تؤكــد أن االتفاقــات اإليطاليــة املصريــة يف جمــال التعــاون بشــأن 

اهلجــرة غــر النظاميــة عديــدة، وأن مــن أكثــر االتفاقــات أمهيــة نظــام معلومــات اهلجــرة 
 )IMIS( integrated  migration information system املتكامــل
الــذي بــدأ العمــل بــه عــام 2001 ، ابإلضافــة إىل مشــروع آخــر بــدأ عــام 2008 . وقــد 
قامــت احلكومــة اإليطاليــة بتمويــل املشــروعن وبــدأ تطبيقهمــا عــام 2010، ابلتعــاون مــع 
منظمــة اهلجــرة الدوليــة ، ممــا ســاهم يف توفــر 8000 فرصــة عمــل للمصريــن يف إيطاليــا . 
وانقشــت دراســة )Aymen Zohry 2011 )24 العواقب الي يواجهها املهاجرون 
غــر النظاميــن كالقبــض عليهــم داخــل حــدود دوهلــم ، أو علــى حــدود الدولــة املهاَجــر 
 Claudia Mantovan2013)25( إليهــا ، أو غــرق املراكــب. و تُرِجــع دراســة
أســباب تفاقــم أزمــة اهلجــرة إىل إيطاليــا إىل التماســك االجتماعــي اهلــش لدولــة إيطاليــا ، 
األمــر الــذي أصبحــت معــه األزمــة مؤثــرة أتثــرًا كبــرًا يف ســوق العمــل واجملتمــع اإليطــايل، 
ونظــام  املهاجريــن  منــوذج »دمــج  مــن خــالل  للتماســك  تقييًمــا  الدراســة  قدمــت  وقــد 
املواطنــة«، إال أن املهاجريــن انســحبوا مــن حمــاوالت الدمــج وقامــوا بتشــكيل ثقافــات 

خاصــة هبــم .
وأشــارت دراســة)Dietz Barbara 2007)26 إىل العوامــل الدافعــة إىل اهلجــرة 
مــن أوكرانيــا كنقــص فــرص العمــل عــالوة علــى اخنفــاض الطلــب علــى العمالــة حمــدودة 
املهارات يف دول كأســبانيا وإيطاليا واليوانن . وتتفق نتائج هذه الدراســة مع ما أشــارت 
 2015 Marta Jaroszewicz& Marta Kindler )27(إليــه دراســة
الــي أكــدت أن االضطــراابت الــي حدثــت ىف أوكرانيــا قــد ســامهت يف الكشــف عــن 
عــدم اســتقرار املشــهد السياســي يف أورواب الشــرقية ، ويف ســياق آخــر قامــت الباحثــة 
بــه  قامــت  الــذي  الــدور  بدراســة   )28( وآخــرون   Briana Nichols 2017
منظمــات اجملتمــع املــدين يف جواتيمــاال لتوفــر اخلدمــات للمهاجريــن ، وأظهــرت نتائجهــا 
أن للمنظمــات غــر احلكوميــة )NGOs( دورًا مهًمــا يف توفــر بعــض اخلدمــات الــي 

حيتاجهــا إليهــا املهاجــرون هنــاك .
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رؤية نقدية للدراسات السابقة :
ابألنشــطة  املرتبــط  األول  احملــور  يف  الباحثــة  عرضتهــا  الــي  ابلدراســات  يتعلــق  فيمــا 
االتصاليــة مبنظمــات اجملتمــع املــدين ، فقــد الحظــت تركيــز غالبيتهــا علــى نشــاط املنظمــات 
املعنيــة بقضــااي املــرأة )أمســاء أبــو بكــر (2008، والشــباب )رضــا هــاين 2012( وحقــوق 
اإلنســان واألطفــال، واهتمــت ابالتصــال املباشــر واجلماهــري ، وكان هنــاك نــدرة شــديدة 
يف الدراســات الــي اهتمــت بتنــاول دور وســائل التواصــل االجتماعــي يف بنــاء العالقــة مــع 
اجلمهــور يف منظمــات اهلجــرة والالجئــن ، وبوجــه عــام فــإن وســائل االتصــال تســاعد 
يف تكويــن صــورة املنظمــات لــدى الــرأي العــام ، وهنــاك حمدوديــة يف الدراســات الــي 
الوعــي بقضــااي اهلجــرة فيمــا عــدا دراســة  تطرقــت إىل دور وســائل االتصــال يف دعــم 

.2015Maurizio Ambrosini,
أمَّــا دراســات احملــور الثــاين املرتبطــة ابلتغطيــة اإلعالميــة هلــذه األزمــة يف وســائل اإلعــالم 
فقــد تناولــْت التعــرف علــى معاجلــة الصحــف املصريــة لألزمــة ، وفيمــا يتعلــق بدراســات 
اجتاهــات الــرأي العــام حنــو األزمــة فقــد كانــت اندرة Johanna,2011 ، كمــا كان 
للســينما واألخبــار التليفزيونيــة دور واضــح يف تشــكيل الصــورة الذهنيــة عــن املهاجريــن ، 
وقــد تطرقــت بعــض الدراســات إىل صــورة املهاجريــن يف الصحــف اإليطاليــة ، ويف عــام 
2016 تنــاول )وليــد عبــد الفتــاح ( فنــون التحريــر الصحفــي يف الصحــف اإللكرونيــة 
الــي تطرقــت إىل اهلجــرة غــر الشــرعية، وهنــاك دراســة مقارنــة عــن الصحــف األســبانية 
واإلجنليزيــة الــي عاجلــت أزمــة اهلجــرة غــر الشــرعية، ويف هــذا اإلطــار ميكــن القــول إن 
هلــا  اإلعــالم  تغطيــة وســائل  مــن خــالل  األزمــة  هــذه  تطرقــوا إىل دراســة  قــد  الباحثــن 
كالصحــف ونشــرات األخبــار. وقــد مت قيــاس اجتاهــات اجلمهــور حنــو األزمــة يف بعــض 
الدراســات ، غــر أن هنــاك نــدرة شــديدة يف الدراســات املعنيــة أبدوار منظمــات اجملتمــع 
املــدين االتصاليــة حنــو هــذه األزمــة يف - مصــر وإيطاليــا - وهــو مــا حاولــت الدراســة 
احلاليــة الســعي إليــه مــن خــالل البحــث يف عــدد مــن املنظمــات –عينــة الدراســة – عــن 

طبيعــة دورهــا االتصــايل يف توعيــة املهاجريــن غــر النظاميــن .
وعلــى صعيــد الدراســات الــي عرضتهــا الباحثــة يف احملــور الثالــث اخلــاص بسياســات 
اهلجرة غر الشــرعية فقد الحظت االهتمام بتناول االتفاقات الدولية بن مصر وإيطاليا 
يف هذا اجلانب، ومنها اتفاقية )IMIS( الي اســتهدفت مســاعدة وزارة اهلجرة والقوى 
العاملــة ىف مصــر حينهــا يف إدارة تدفــق اهلجــرة غــر الشــرعية ، ورصــد بعــض األســباب 

الدافعــة إليهــا وكذلــك السياســات يف كلٍّ مــن مصــر وإيطاليــا للحــد مــن الظاهــرة .
إحــدى  )IOM( كانــت  الدوليــة  اهلجــرة  منظمــة  أن  الباحثــة  وقــد الحظــت      
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املنظمــات الــي ُعِنيَــْت دراســة )Hend Hafez2010( ابلتعــرف علــى سياســاهتا 
حنــو اهلجــرة غــر الشــرعية ومــن املالحــظ أن أزمــة اهلجــرة بــن مصــر وإيطاليــا مل تكــن 
الوحيــدة الــي تطــرق الباحثــون إىل دراســتها ، بــل إن بعــض الباحثــن تطــرق إىل سياســات 

اهلجــرة إىل أوكرانيــا أيًضــا .
كمــا الحظــت الباحثــة أن احملوريــن األول والثــاين كاان مبثابــة دراســات وثيقــة الصلــة 
ببحــوث اإلعــالم يف جمــال رصــد أنشــطة منظمــات اجملتمــع املــدين مــن جانــب واالهتمــام 
ابلتغطيــة اإلعالميــة هبــذه األزمــة مــن جانــب آخــر ، ىف حــن أن احملــور الثالــث ال يرتبــط 
ببحــوث اإلعــالم مباشــرة، ولكــن الباحثــة اســتفادت منــه يف بنــاء صــورة كاملــة عــن طبيعــة 

التوجــه البحثــي يف دراســة أزمــة اهلجــرة غــر الشــرعية .
وقــد عكســت دراســات احملــور الثالــث االهتمــام الغــريب بسياســات اهلجــرة مقابــل نــدرة 
البحــوث العربيــة ، وبوجــه عــام ميكــن القــول إن هنــاك نــدرة حبثيــة يف جمــال الدراســات 
اإلعالميــة الــي تطرقــت إىل دور االتصــال املؤسســي يف املنظمــات غــر احلكوميــة العاملــة 
يف جمــال اهلجــرة غــر الشــرعية يف إدارة األزمــة، ودور اتصــاالت األزمــة فيهــا، وكيفيــة 
اســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة يف منظمــات اجملتمــع املــدين لرفــع الوعــي مبخاطــر 
اهلجــرة لــدى املراهقــن والشــباب بوجــه خــاص واألســرة بوجــه عــام ، ومل جتــد الباحثــة –يف 
حــدود علمهــا –دراســة ركــزْت علــى دور العالقــات العامــة يف هــذه املؤسســات، وهــو مــا 

يعكــس أمهيــة تطــرق الباحثــن إليــه يف الدراســات املســتقبلية .
     وقــد اعتمــدت بعــض دراســات احملــور الثاين–بشــكل رئيــس –علــى منهــج املســح 
علــى عينــة مــن الصحــف وعينــة مــن اجلمهــور املصــرى، وعينــة مــن العاملــن يف الــوزارات 
املعنيــة بقضيــة اهلجــرة، و بعــض منظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف مصــر، ومنهــا املنظمــة 
املصرية حلقوق اإلنسان ومركز األرض حلقوق اإلنسان )عمرو حممد إبراهيم، 2011(.

اإلطار النظرى للدراسة: 
تقــدم الباحثــة إطــارًا نظــراًي ألبعــاد اهلجــرة غــر الشــرعية، ومــا يرتبــط هبــا مــن مفاهيــم 

كالتــايل:
أ-أزمة اهلجرة غر الشرعية بني الشباب واألطفال الُقصَّر غر املصحوبني

تُعــد اهلجــرة الســرية أو غــر القانونيــة أو غــر الشــرعية ظاهــرة عامليــة موجــودة فيكثــر مــن 
الــدول مثــل أمريــكا ، واالحتــاد األورويب، ويف الــدول الناميــة بقــارة آســيا . ومــن الصعــب 
حتديــد حجــم هــذه اهلجــرة ؛ وذلــك ألســباب كثــرة ؛ فهنــاك أشــخاص يدخلــون دول 
االســتقبال بطــرق قانونيــة ولكنهــم ال يغــادرون عنــد انتهــاء اإلقامــة ، وهنــاك مــن يدخــل 
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دول االســتقبال وال يقوم بتســوية وضعه القانوين ، وهناك أشــخاص يعملون بطريقة غر 
قانونية خالل فرة إقامتهم. ومع تزايد اإلجراءات القانونية وتطبيق اتفاقية ) شنجن ( عام 
1985 وكذلــك عــام 1990 شــهد توســيًعا يف االحتــاد األورويب زادت معــه األزمــة)29( . 
وتتعدد أســباب اهلجرة بن الشــباب والُقصَّر ، ومن األســباب تشــجيع اآلابء على هجرة 
أبنائهــم ملســاعدة األســرة، وتســرب الُقصَّــر مــن املدرســة؛ وذلــك ألهنــم يــرون أن كســب 
املــال أهــم مــن التعليــم ، وهنــاك أســر أخــرى تــرى أنــه مــن األمهيــة حصــول أطفاهلــم علــى 
 ,Kenneth( ويــرى . )حيــاة أفضــل مــن خــالل فرصــة للــزواج مــن إحــدى الثــرايت.)30
R.Thomas 2010( أن هنــاك عوامــل نفســية يف اهلجــرة بشــكل غــر شــرعي ، 
ومنهــا البحــث والســعي للحصــول علــى حيــاة أفضــل لألطفــال، كمــا توجــد عوامــل تتعلــق 
ابالعتبــارات االقتصاديــة الــي دفعــت ســكان املكســيك –علــى ســبيل املثــال–إىل اهلجــرة 
غــر الشــرعية إىل أمريــكا ، وهنــاك عوامــل ترجــع إىل الظلــم السياســي، وهنــاك اعتبــارات 
أخــرى تصــف طبيعــة اهلجــرة أبهنــا هادفــة إىل االجتــار ابلبشــر كهجــرة بعــض النســاء 
مــن إفريقيــا إىل أمريــكا ، وهنــاك مــن يهاجــر للحصــول علــى فــرص أفضــل يف التعليــم 

والعمــل .)31(
وميكــن إجيــاز أســباب اهلجــرة إىل أورواب يف ثالثــة أمــور وهــي العوامــل االقتصاديــة؛ أي 
التبايــن يف املســتوى االقتصــادي بــن الــدول املصــدِّرة للهجــرة واملســتقِبلة هلــا ، والعوامــل 
حفِّــزة الــي تتمثــل يف صــورة النجــاح االجتماعــي الــذي يُظِهــره املهاجــر عنــد عودتــه.)32( 

ُ
امل

ومتثــل ظاهــرة هجــرة األطفــال غــر املصحوبــن والُقصَّــر أمهيــة كبــرة؛ وذلــك ألن هنــاك 
أعــداًدا كبــرة مــن هــؤالء الُقصَّــر يهاجــرون إىل إيطاليــا عــن طريــق البحــر ، عــالوة علــى 
ختبئــة بعــض املهاجريــن مــن الشــباب يف شــاحنات برفقــة املهرِّبــن وبــدون واثئــق ســفر . 
وتتطــور ظاهــرة هجــرة األطفــال الُقصَّــر )Minors( إىل إيطاليــا ؛ فهنــاك إشــكالية 
ابلتوصيــف القانــوين للمهاجــر القاصــر ؛ إذ مــن الصعــب وضــع تعريــف لــه؛ ألن االهتمــام 
األكــر ينصــب علــى كوهنــم مهاجريــن غــر نظاميــن )Irregular ( أو غــر شــرعين 
)Calndestini ( )33( .ويواجــه الُقصَّــر كثــرًا مــن املخاطــر ؛ فاملهاجــرون –بوجــه عــام 
–  أهــداف للعنــف واالســتغالل بــكل أشــكاله وخباصــة اجلنســي ، ويفتقــر الُقصَّــر إىل 
احلمايــة ، فهنــاك صعوبــة يف التواصــل معهــم بلغــة يفهموهنــا، وهــو أمــر حيتــاج إىل وجــود 

مرشــدين وهيئــة ُمدرَّبــة ميكنهــا التعامــل مــع هــؤالء األطفــال املهاجريــن.)34(
وتُعــد منطقــة الشــرق األوســط –حبكــم حدودهــا ومعابرها–أحــد أهــم املناطــق الــي تتــم 
منهــا عمليــة هتريــب املهاجريــن بســهولة؛ حيــث إهنــا ببنيتهــا التحتيــة والقانونيــة تعجــز عــن 
التحكم يف حدودها، والي يتم من خالهلا هتريب البشــر واالجتار هبم. ولذلك فإن هذه 
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املنطقــة تعــاين ضعًفــا يف إدارة املعابــر احلدوديــة، ويف مجــع البيــاانت حــول هــذه املعابــر 
. ومــن الصعــب االدعــاء أهنــا تســتطيع مراقبــة معابرهــا وحدودهــا ملنــع هتريــب البشــر. 
وابلفعــل ، فــإن نصــف دول هــذه املنطقــة ومنهــا )مصــر ، العــراق ، الكويــت ، لبنــان ، 
عمــان ، اململكــة العربيــة الســعودية ، اجلمهوريــة العربيــة الســورية ، وتركيــا( )35( قــد وقَّعــْت 
بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهاجريــن ، وهــو الروتوكــول الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة 
لألمــم املتحــدة عــام 2000. وعليــه فــإن رفــع نســبة الوعــي لــدى املهاجريــن بتزويدهــم 
ابملعلومــات حــول احلمايــة واملســاعدة ، تَعــدُّ أمــًرا مهًمــا يف خلــق رأي إجيــايب وزايدة 

التعــرف علــى أنشــطة املنظمــات العاملــة يف هــذا اجملــال ملواجهــة االجتــار ابلبشــر. )36(
وجديــر ابلذكــر أن معظــم الشــباب الذيــن عــروا البحــر املتوســط مــن ليبيــا ومصــر قــد 
توجهــوا إىل جزيــرة المبدوســا )Lampedusa(، وابلطبــع فقــد مثَـّـل جهُلهــم ابللغــة 
عائًقــا كبــرًا ، ففــي هــذه اجلزيــرة جتــد كثــرًا مــن املهاجريــن قــد متَّ تدريــس اللغــة اإليطاليــة 

هلــم يف ميالنــو، وهــو املركــز الــذي حيتــوي علــى أكــر عــدد مــن املهاجريــن . )37( 

ب-قصة واقعية لقاصر مصري هاجر إىل إيطاليا عرب البحر املتوسط )38(
 David« « يــروي أحــد القصــر املصريــن يف ميالنــو خــالل لقائــه مــع املــؤرخ اإليطــايل
Rossi أن أسرته قد دفعت ماالً لبعض املهربن ليسافر إىل إيطاليا، إنه يعتقد أنه أقوى 
مــن البحــر، وأنــه عندمــا ضــل قاربــه الطريــق إىل )روتشــيال يونيــكا( ابلقــرب مــن )كاالبــراي(، 
ظــل أســبوعن يف البحــر، لقــد دخلــت ميــاه البحــر املركــب وكان  أبريــل قــد حــل وكان املــاء 
أكثــر بــرودة ليــالً ، مل جنــد ســوى مــاء موتــور القــارب لنشــرب ، ويف النهايــة غــرق بنــا القــارب 
، لكــن مت إنقــاذي بعــد أن غــرق مــن رفاقــي ثالثــة أشــخاص ؛ ألن معظمنــا مل يكــن جييــد 
الســباحة، لقــد كان هلــذا أثــره يف أنــي مل أعــد أخــاف املــوت . والــداّى مل يوافقــا علــى ســفري 
، لكني أفعل ما أريده . لقد هربت من مركز االستقبال واتبعتي الشرطة وكانت تطاردين 
ساعة كاملة ، وكادوا يقبضون علىَّ لكني متكْنُت من تسلق شجرة، وحن نزلت وجدت 
 »Fermati O Sparo!« : ضابــط شــرطة بــدأ يطــاردىن ويصــرخ يف وجهــي قائــاًل

مبعــى توقــف وإال ســأطلق النــار، و ابلفعــل صــوَّب حنــوي بندقيتــه لكنــي مل أتوقــف!!.
وتعــد هــذه القصــة إحــدى القصــص الواقعيــة املؤملــة الــي ســجَّلها املؤلــف يف مقابالتــه مــع 

أطفــال مصريــن هاجــروا مــن اإلســكندرية وأســيوط إىل إيطاليــا. 
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ج-ارتفاع معدالت اهلجرة غر الشرعية إىل إيطاليا كدولة مقصد :
الزدايد  نظــرًا  ؛  عامليــة  ظاهــرة  متثــل  الشــرعية  غــر  غــر  اهلجــرة  أزمــة  أصبحــت  لقــد 
املهاجريــن منــذ أواخــر القــرن العشــرين؛ وذلــك بســبب العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والدميوجرافيــة والسياســية . ومــع مطلــع القــرن احلــادى والعشــرين أصبحــت إيطاليــا تســمى 
»دولــة املهاجريــن« ؛ ممــا أدى إىل قيــام كثــر مــن الباحثــن يف إيطاليــا بدراســة الظاهــرة ، 
وقــد اعتمــدْت معظــم البحــوث علــى املداخــل الكيفيــة لفهــم أســباب هــذه اهلجــرة وأتثراهتــا 

علــى إيطاليــا .)39(
لقــد أتثــرت إيطاليــا –يف بدايــة هــذه األلفيــة –ابهلجــرة إليهــا ، وبنــاًء علــى التغيــرات الــي 
حدثــت ىف االحتــاد األوريب فقــد تســبب هــذا يف زايدة أعــداد العمــال األجانــب لشــغل 
األماكــن الشــاغرة الــي تركهــا اإليطاليــون؛ وذلــك نتــاج لالنكمــاش الســكاين وارتفــاع 
نســب الشــيخوخة بــن اإليطاليــن، عــالوة علــى عــدم وجــود عمالــة مهــرة بــن الشــباب، 
و قــد ســاعد تدفــق الالجئــن إىل إيطاليــا يف زايدة األزمــة نتيجــة املشــاكل والصراعــات يف 

بعــض دول شــرق أورواب ويف إفريقيــا.)40(
وعلــى الرغــم مــن أن اهلجــرة إىل إيطاليــا تشــكل أزمــة البــد مــن مواجهتهــا، إال أن هنــاك 
بعــض احلقائــق واألرقــام الــي تشــر إىل أن أحــد األســباب يف قــوة إيطاليــا اقتصــاداًي يتمثــل 
 Stefano Allievi and Gianpiero( أشــار  فقــد  ؛  األجانــب  وجــود  يف 
 ISTAT 2016( إىل أن املركــز القومــي اإليطــايل لإلحصــاء Dalla Zuanna
عــام 2014 يف أحــد تقاريــره اإلحصائيــة قــد تضمــن أن %8.18 مــن الناتــج اإلمجــايل 
احمللــي يف إيطاليــا قــد متَّ مــن ِقبَــل األجانــب مبــا يعــادل 123 مليــار يــورو ، كمــا أن 
اإلقــرارات الضريبيــة ال أتيت إال منهــم؛ حيــث تبلــغ مــا يعــادل 13.5 مليــار يــورو . ويف 
عــام 2015 بلغــت نســبة العمالــة األجنبيــة 2.5 مليــون أجنــى ، ويقــرب مــع هــذا الرقــم 

عــدد العاطلــن اإليطاليــن.)41(
عــام  إيطاليــا  يف  لإلحصــاء  القومــي  املركــز  أصــدره  الــذي  األخــر)42(  للتقريــر  ووفقــاً 
2019/2018، فقــد تبــنَّ أن هنــاك اجتاًهــا سياســًيا إىل ختفيــض أعــداد املهاجريــن ، 
واجلديــر ابلذكــر أن الباحثــة قــد الحظــت اخنفاًضــا يف مســتوى تدفــق املهاجريــن املصريــن 
إىل إيطاليــا ؛ حيــث إن أعدادهــم يف إيطاليــا جــاءت يف الرتيــب التاســع بنســبة بلغــت 
8.807 نســمة، وقــد ســبقتها الــدول التاليــة وفًقــا هلــذا الرتيــب )ألبانيــا –املغــرب–

األمريكيــة(. املتحــدة  نيجراي–اهلند–ابكســتان–ابجنالديش–الصن-الوالايت 
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د-أزمة اهلجرة غر الشرعية يف وسائل اإلعام اإليطالية :
لقــد تناولــت كثــر مــن املؤلفــات هــذه الظاهــرة ، وُعِنيَــْت الباحثــة –بوجــه خــاص –مبعرفــة 
أبعــاد هــذه األزمــة يف جمــال املؤلفــات والبحــوث املنشــورة ابللغــة اإليطاليــة بصفــة خاصــة؛ 
ففــي عــام 2010 قــام )Bauman,Zygmunt( )43 ( بطــرح رؤيتــه حــول طبيعــة 
التغطية الي تقوم هبا وســائل اإلعالم اإليطالية هلذه األزمة والقوالب النمطية املهاجرين، 
وقــد أشــار إىل أن تغطيــة وســائل اإلعــالم تربــط بــن مفهــوم اخلطــر وظاهــرة اهلجــرة غــر 

الشــرعية، وهــو مــا يســاهم ىف تشــكيل الــرأي العــام جتــاه املهاجريــن ، كمــا تناولــت 
)Stefania Ragusa 2010()44( يف دراســتها املعلومــات املغلوطــة حــول صــورة 

املهاجريــن األفارقــة يف وســائل اإلعــالم اإليطاليــة، ومــن بينهــم النســاء الالئــي يلجــأن 
إىل إيطاليــا هــراًب مــن العنــف أو االضطهــاد الديــي. وقــد تشــوَّهْت صــورة املهاجريــن مــن 
خــالل مــا متَّ تغطيتــه يف قنــاة راي )RAI( . وقــد رصــدْت الدراســة أبــرز املصطلحــات 
اإلعالميــة الــي تتحــدث عــن املهاجريــن ، ومنهــا كلمــة )Clandestino( الــي تعــي 
ِهينــة الــي تســتخدمها وســائل اإلعــالم 

ُ
»غــر القانــوين » وهــي مــن أكثــر املصطلحــات امل

اإليطاليــة. متتلــئ الصحــف اإليطاليــة ابلعناويــن واملقــاالت الصحفيــة الــي ال جتــد هلــا نظــرًا 
يف الصحــف اإلجنليزيــة والفرنســية؛ فقــارئ هــذه املقــاالت اإليطاليــة قــد اليصــدق مــا 
يقــرأه مــن عناويــن حتمــل متييــزًا عنصــراًي اترة، ونزعــة عرقيــة اترة أخــرى ، وهــو األمــر الــذي 
أكدْت عليه دراسات أخرى كدراسة )Marco Binottoetal ( الي أشارت إىل 
اســتخدام وســائل اإلعــالم لبعــض املصطلحــات الــي حتــرِّض علــى كراهيــة املهاجريــن . ويف 
ســياق متصــل تناولــت دراســة )Francesca Terzoni,2010()45( السياســات 
االتصاليــة لوســائل اإلعــالم اإليطاليــة يف معاجلــة قضيــة اهلجــرة أبهنــا بعيــدة عــن طــرح 
الظــروف احلقيقيــة الــي تدفــع إىل اهلجــرة، وأنــه يتــم التعامــل مــع كلمــة اهلجــرة بشــكل 
يســيئ إىل صــورة املهاجــر الــذي يوصــف أبنــه »جمــرِم« ، ومــن بــن هــذه الرســائل الــي 
طرحتهــا وســائل اإلعــالم اإليطاليــة أن »اهلجــرة مشــكلة ، وليســت مــورًدا« ، وأنــه ينبغــي 
علــى املهاجريــن أن يعــودوا إىل أوطاهنــم ؛ فهــم يســرقون منازلنــا وعملنــا ومــواردان العامــة« .

ويف ديســمر عــام 2003 أشــار التقريــر اخلامــس الــذي صــدر عــن » لوجيــي مانكــوين« 
نشــر  تتعمــد  اإليطاليــة  الصحــف  وأن  إيطاليــا،  يف  األجانــب  حنــو  العنــف  ظاهــرة  إىل 
العنــف حنــو املهاجريــن ، كمــا انتهجــت املؤسســات الصحفيــة اإليطاليــة سياســة تقــدمي 
معلومــات غــر دقيقــة عــن هــذه الظاهــرة ، وأهنــا قامــت بتوصيــف اهلجــرة بكلمــة »غــزو« 
»invasion« ، وأنه من املهم محاية املواطنن اإليطالين من هؤالء »غر القانونين، 
أو غــر النظاميــن«  »Calndestinita« . وهــذا االجتــاه يشــكل ترســيًخا واضًحــا 
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للتمييــز العنصــري حنــو األجانــب واملهاجريــن.)46( 
 )Claudio Carmielli ويف إحدى الدراسات اإليطالية الي أجراها الباحث
)47()2005, هبــدف تقييــم التحيــزات حــول املهاجريــن ىف الصحــف اإليطاليــة ، قــام 

وقــد   . اإليطاليــة  بعــض الصحــف  يف  املنشــورة  املقــاالت  مــن  عينــة  بتحليــل  الباحــث 
أســفرت النتائــج عــن أن بعــض املقــاالت تربــط بــن وصــول املهاجريــن إىل الســواحل 
اإليطاليــة وارتفــاع اجلرائــم ، ممــا يكشــف امليــل حنــو إاثرة الكراهيــة حنــو املهاجريــن ، فغالبــاً 
مــا يتــم إبــراز عناويــن املقــاالت الــي تتنــاول املوضــوع مــن أجــل التأكيــد علــى تنامــي ظاهــرة 
اهلجــرة مــن خــالل األرقــام املقدمــة كوصــول أكثــر مــن 300 مهاجــر غــر نظامــي يف 
سيشــيليا »Scilia«، أو اســتقبال مــا ال يقــل عــن 170 مهاجــرًا يف منطقــة أجرجيينتــو 
ملــا نشــرته  Agrigentino و 141 يف منطقــة راغوســا »Ragusano« وفقــاً 

Corriere Della Sera اإليطاليــة .

 Trafficking and: ه- بياانت وإحصاءات حول االجتار ابلبشر واالستغالل
Exploitation

األعــداد احلقيقيــة  عــن  الباحثــة -إحصــاءات دقيقــة  ليــس هنــاك - يف حــدود علــم 
لضحــااي االجتــار ابلبشــر واالســتغالل؛ فمعظــم البيــاانت املتاحــة هــى نتيجــة للتقديــرات. 
الــي  املعتمــدة  والبيــاانت  املصــادر  أكثــر  مــن خــالل حتليــل  التاليــة أتيت  املعلومــات  إن 
مجعتهــا الباحثــة والــي مــن بينهــا تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة الصــادر عــام 2019)48( 
، وهــو التقريــر الــذي أشــار إىل أمهيــة اعتمــاد اجملتمــع العاملــي علــى حتقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة وااللتــزام هبــا ؛ مــن أجــل إهنــاء أزمــة عمالــة األطفــال حبلــول 2025 ، واالجتــار 
ابلبشر حبلول عام 2030 . وتشر التقديرات إىل وجود 152 مليون طفل يعملون يف 
مجيــع أحنــاء العــامل ، منهــم 25 مليــون يقومــون ابلعمــل ابلسُّــْخرة ، يف حــن يوجــد حــوايل 
5.4 مليــون)49( طفــل مــن ضحــااي العبوديــة واالســتغالل اخلطــر . ويف عــام  2019 بلــغ 

إمجــايل املهاجريــن الدوليــن 272 مليــون مهاجــر ، بينهــم 33 مليــون طفــل.)50(
وجديــر ابلذكــر أنــه قــد مت إنقــاذ 70222 مهاجــراً يف البحــر املتوســط بــن شــهري ينايــر 
ويونيــو عــام 2016  ممــن وصلــوا إىل شــواطئ إيطاليــا ، مــن بينهــم )1575( مصــراًي. 
وهنــاك قصــص رواهــا أطفــال مصريــون وصلــوا إىل إيطاليــا متَّ هتريبهــم مــن خــالل شــبكات 
هتريــب مــن حمافظــي أســيوط والشــرقية إىل ميالنــو وتورينــو ، بينمــا يتوجــه غرهــم مــن 

حمافظــي املنيــا والغربيــة إىل رومــا.)51(
وبوجــه عــام فــإن الباحثــة تــرى أن هــذا الرقــم يعكــس خطــورة هــذه الظاهــرة وتداعياهتــا 
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الدوليــة ، وأهنــا متثــل أزمــة عابــرة للحــدود تســتلزم تضافــر اجلهــود البحثيــة يف كافــة اجملــاالت 
السياســية واالجتماعيــة واإلعالميــة لوضــع ســبل احلــل.  

التصميم املنهجي للدراسة:
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج دراســة احلالــة؛ وذلــك ســعًيا مــن الباحثــة إىل دراســة 
موضــوع البحــث وهــذه الظاهــرة بشــكل أكثــر عمًقــا؛ حيــث مت إجــراء دراســة اســتطالعية 
ســبق اإلشــارة إليهــا، كمــا مت إجــراء دراســة حالــة لثــالث منظمــات هتتــم ابهلجــرة غــر 
الشــرعية إىل إيطاليــا، واختلفــت هــذه املنظمــات يف منــط ملكيتهــا ، عــالوة علــى تعميــق 
هــذه النتائــج ابالعتمــاد علــى حتليــل بعــض التقاريــر الصــادرة مــن هــذه املنظمــات، وإجــراء 
املالحظة الشــخصية الســتجاابت املبحوثن ومعايشــة الباحثة ملوضوع الدراســة أثناء فرة 

تنفيذهــا للمهمــة العلميــة يف إيطاليــا.
نوع الدراسة: 

تنتمي هذه الدراسة بذلك إىل نوعن من الدراسات كاآليت:
أ-الدراســات االســتطالعية: وهــي دراســات تعتمــد علــى مســح الــراث العلمــي وســؤال 
ذوي اخلــرة ، وحتليــل احلــاالت واألمثلــة الــي ميكــن االســتدالل مــن خالهلــا ؛ للوصــول 
إىل نتائــج تـُثْــرِي الدراســة. وهــذا مــا ســبق اإلشــارة إليــه يف نتائــج الدراســة االســتطالعية .

ب- الدراســات الوصفية: وهي دراســات تعتمد على منهج دراســة احلالة، ويعتر هذا 
النــوع مــن الدراســات هــو األكثــر مالءمــة ملوضــوع هــذه الدراســة؛ نظــراً ألهنــا تســتهدف 
التعــرف علــى أنــواع وســائل االتصــال التقليديــة واحلديثــة الــي تعتمــد عليهــا املنظمــات 

–عينــة الدراســة–.)52(
ج- الدراســة الكيفيــة: يتضمــن البحــث الكيفــي فهًمــا حمــدًدا للعالقــة بــن القضيــة 
بنائــه  وعمليــات  الراهــن  الواقــع  دراســة  إىل  هتــدف  الكيفيــة  والدراســات  واملنهــج)53(، 
وأدواتــه)54(، وهــو األمــر الــذي ســاعد الباحثــة يف تفســر مفهــوم املهاجــر غــر النظامــي 
وأبعــاد أزمــة اهلجــرة إىل إيطاليــا كدولــة َمْقِصــد للمهاجريــن بشــكل عميــق؛ وذلــك مــن 
خــالل )دراســة حالــة( منظمــات اهلجــرة الدوليــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة ومنظمــة العفــو 
ــه التعــرف علــى خيــوط حركــة الظاهــرة حمــل  الدوليــة، وقــد اســتطاعت الباحثــة مــن خالل

وعالقاهتــا. الدراســة 
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منهج دراسة احلالة:
يعــد منهــج »دراســة احلالــة« هــو األســلوب األمثــل لدراســة وفهــم طبيعــة أزمــة اهلجــرة يف 
عنيِّــة هبــا ؛ ألن دراســات احلــاالت تعتمــد علــى الفحــص والتعمــق يف دراســة 

َ
املنظمــات امل

الظاهــرة يف ســياقها الواقعــي، كمــا يعتمــد هــذا املنهــج علــى كثــر مــن مصــادر األدلــة الــي 
تعــد ذات مكانــة متميــزة يف حبــوث التقييــم)55(. وملــا كان اهلــدف الرئيــس هلــذه الدراســة 
الدراســة-  املنظمــات –عينــة  املســتخدمة يف  أنــواع وســائل االتصــال  هــو استكشــاف 
كان الســعي مــن خــالل دراســات حــاالت هــذه املنظمــات هــو حتديــد أنــواع احلمــالت 
االتصاليــة الــي تعتمــد عليهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة وغرهــا مــن املنظمــات يف ســبيل 

احلــد مــن املهاجريــن غــر النظاميــن إىل إيطاليــا .
الوصفيــة)56(؛ حيــث  احلالــة  دراســات  مــن  البحــث  هــذا  احلالــة يف  دراســة  تعــد  لــذا 
تســتهدف وصــف كيفيــة االعتمــاد علــى وســائل االتصــال أبنواعهــا املختلفــة ، وحتديــد 
أبــرز هــذه الوســائل يف دعــم دور املنظمــات االتصاليــة ابملهاجريــن غــر النظاميــن؛ وهــذه 

أهــداف ال ميكــن للبحــوث الكميــة أن توفِّــر اإلجابــة عنهــا.
ويُتَبع يف دراسة احلالة اإلجراءات املنهجية التالية:)57( 

حتديــد األبعــاد ذات العالقــة ابملشــكلة أو الظاهــرة مثــل األبعــاد اخلاصــة ابملمارســات . 1
العلميــة واملهنيــة والعالقــات والتأثــرات اخلارجيــة واملمارســة املهنيــة وتقييمهــا.

حتديــد نوعيــة البيــاانت واملعلومــات املســتهدفة يف األبعــاد الســابق ذكرهــا وحدودهــا . 2
مثــل البيــاانت الــي تعــر عــن احلقائــق.

حتديد مصادر البياانت وحتديد وعاء هذه البياانت واثئق / تسجيالت / أفراد.. 3
حتديــد أســاليب مجــع البيــاانت وأدواهتــا مبــا يتفــق مــع نوعيــة البيــاانت ومصادرهــا مثــل . 4

املقابلــة وحتليــل الواثئــق.
مجع املعلومات وتسجيلها وحتليلها.. 5
 صياغة النتائج وتفسرها.. 6

وقــد اســتندت الباحثــة يف التصميــم املنهجــي لدراســة احلالــة علــى هــذه اخلطــوات ، 
واعتمــدت علــى أدوات حبثيــة متعــددة يف عمليــة مجــع البيــاانت ، وهــي:

َُقنَـَّنة
أواًل: املقابالت غر امل

يتميــز هــذا النــوع مــن املقابــالت ابملرونــة يف إدارة املقابلــة وتوجيــه األســئلة واحلديــث 
، وذلــك يف إطــار اخلطــوط واألهــداف العامــة لتنظيــم املقابلــة)58(. وقــد اعتمــدت هــذه 
بدقــة،  البحثيــة  املشــكلة  بتحديــد  يســمح  ممــا  املقننــة  غــر  املقابلــة  أداة  علــى  الدراســة 
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والتعــرف –عــن قــرب –علــى أبعــاد جديــدة فيهــا . وقــد قامــت الباحثــة إبجــراء مقابــالت 
مــع بعــض القائمــن ابالتصــال مبنظمــات اجملتمــع املــدين –عينــة الدراســة- يف مدينــة رومــا 

إبيطاليــا ، وذلــك خــالل الفــرة مــن ديســمر 2016 حــى فرايــر 2017  .
وقــد قامــت الباحثــة إبجــراء مقابــالت علــى فــرات زمنيــة متقاربــة مــع املســئولن عــن 
طبيعــة  علــى  للوقــوف  وذلــك  الدراســة-؛  –عينــة  املنظمــات  داخــل  االتصــال  نشــاط 
النشــاط االتصــايل هلــذه املنظمــات مــع املهاجريــن غــر النظاميــن، والبعــد الدميوجــرايف 
هلــم والفئــات املســتهدفة مــن الوســائل االتصاليــة للمنظمــات، وكان مــن الصعوبــة إجــراء 
دراســة تطبيقيــة علــى فئــة املهاجريــن غــر النظاميــن واســتبيان آرائهــم يف الوســائل اخلاصــة 
بتلــك املنظمــات؛ وذلــك لغلبــة طابــع الســرية وســيطرة التعتيــم علــى املعلومــات املرتبطــة هبــم 

لألســباب التاليــة:-
أن القوانــن اإليطاليــة حتمــي خصوصيــة املهاجريــن ، وهــو األمــر الــذي حــال دون . 1

األنشــطة  حنــو  اجتاهاهتــم  لقيــاس  خمتلفــة  عمريــة  مراحــل  املهاجريــن يف  اســتبيان  إجــراء 
االتصاليــة الــي تقــوم هبــا هــذه املنظمــات .

التخوف البسيط الذي الحظته الباحثة أثناء إجراء الدراسة لكوهنا ابحثة عربية .. 2
الطبيعة اخلاصة ملوضوع الدراسة حيث إن هلذا املوضوع أبعاًدا سياسية .. 3

اثنياً: الواثئق 
نظــرًا للحداثــة النســبية ملوضــوع هــذا البحــث ، فقــد شــكَّل ذلــك عامــاًل رئيًســا للباحثــة 
 . Save the Children (( يف االعتمــاد علــى مطبوعــات هيئــة إنقــاذ الطفولــة
وتشــتمل هــذه املطبوعــات علــى الواثئــق والتقاريــر الدوريــة حــول األزمــة وبعــض البيــاانت 
اإلخباريــة ابإلضافــة إىل موقعهــا اإللكــروىن، والصفحــة الرمسيــة هلــا عــر موقــع الفيســبوك 
، فضــاًل عــن االعتمــاد علــى بعــض املعلومــات املتاحــة علــى املواقــع اإللكرونيــة ملنظمــة 
اهلجرة الدولية)IOM(، ومنظمة أمنســي. وهذه الواثئق كلها تشــمل التقارير املطبوعة 
القائمــن ابالتصــال ، واإلحصــاءات،  الباحثــة مــن  الــي حصلــت عليهــا  واإللكرونيــة 
واملطبوعــات اإلعالميــة ، والدراســات الــي أعدهتــا هــذه املؤسســات، والعــروض التقدمييــة 
هليئــة إنقــاذ الطفولــة . وهــذه الواثئــق تُقــدِّم نســـخة حمــددة مــن الوقائــع املبنيــة علــى أهــداف 
حمددة . )59(وقد قامت الباحثة بتحليل هذه الواثئق واســتنباط نوعية األنشــطة واجلمهور 

املســتهدف منهــا.
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عينة الدراسة ومربرات اختيارها:
يتمثــل جمتمــع الدراســة يف بعــض املنظمــات املختلفــة يف طبيعــة ملكيتهــا وتوجههــا مــن 
املعنيــة  حيــث كوهنــا حكوميــة أو غــر حكوميــة يف إيطاليــا، وخباصــة هــذه املنظمــات 
ابملهاجريــن غــر النظاميــن إىل إيطاليــا كدولــة مســتقِبلة ، وابلنظــر إىل صعوبــة حصــر هــذه 
املنظمــات يف إيطاليــا ولضيــق الفــرة الزمنيــة إلجــراء الدراســة حينهــا فقدقامــت الباحثــة 
ابالعتمــاد علــى العينــة العمديــة وعددهــا ثــالث منظمــات ، ومجيعهــا منظمــات تقــع يف 
العاصمــة اإليطاليــة )رومــا(، وهــي تعــد أكثــر املنظمــات الــي تقــوم إبجــراء أنشــطة اتصاليــة 
يف جمــال اهلجــرة غــر الشــرعية؛ حيــث مت االســتفادة مــن املــواد االتصاليــة املنشــورة هلــا علــى 
صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك(، واملوقــع اإللكــروين هلــا ، ابإلضافــة 
إىل إجــراء مقابــالت غــر مقننــة مــع القائمــن ابالتصــال داخلهــا. وتتمثــل عينــة الدراســة 
فيمــا يلــي  :منظمــة  IOM  منظمــة اهلجــرة الدوليــة وهــي منظمــة حكوميــة ، وهيئــة 
 Amnesty الدوليــة  العفــو  ومنظمــة   ،  Save the children الطفولــة  إنقــاذ 

ابعتبارهــا منظمــات غــر حكوميــة.
نبذة عن نشأة املنظمات )عينة الدراسة(:

1 .International Organization for Immigration )60( منظمة اهلجرة الدولية
تعــد منظمــة ) IOM ( إحــدى هــذه املنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــي مت إنشــاؤها 
عــام 1951 كلجنــة حكوميــة للهجــرة األوربيــة . ويرجــع اتريــخ نشــأهتا إىل عــام 1938 
، عندمــا كان هنــاك جلنــة حكوميــة لالجئــن السياســين وهــي اللجنــة الــي مت عقدهــا 
إنقــاذ الالجئــن  اللجنــة ىف  تلــك  علــى هامــش مؤمتــر )Evian ( –حينهــا- لفشــل 
اليهــود األوروبيــن ، وتعمــل املنظمــة علــى االهتمــام بسياســات اهلجــرة علــى مســتوى العــامل 
ولديهــا عقيــدة اثبتــة هــي تشــجيع اهلجــرة املنظمــة، وهنــاك مطالبــات أن تكــون منظمــة 
اهلجــرة الدوليــة هــي الرائــدة للهجــرة  وأن ينصــبَّ الركيــز الرئيــس علــى إعــادة املهاجريــن 

إىل أوطاهنــم.
تعاون منظمة اهلجرة الدولية مع املنظمات غر احلكومية: )61(

  لقــد نــصَّ دســتور املنظمــة الدوليــة للهجــرة علــى تعاوهنــا مــع املنظمــات غــر احلكوميــة ، 
وذلــك يف املادتــن األوىل والثانيــة ، ومبوجــب هاتــن املادتــن فــإن »املنظمــة تتعــاون بشــكل 
وثيــق مــع املنظمــات الدوليــة احلكوميــة وغــر احلكوميــة املعنيــة ابهلجــرة والالجئــن واملــوارد 
البشــرية مــن أجــل عــدة أهــداف منهــا: تســهيل تنســيق األنشــطة الدوليــة يف هــذه اجملــاالت 
علــى أن يتــم هــذا التنســيق مــع االحــرام املتبــادل لكفــاءات املنظمــات املعنيــة ابهلجــرة، 
وتعقــد املنظمــة الدوليــة للهجــرة مشــاورات وإحاطــات ســنوية منتظمــة جلمهــور أكــر مــن 
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املنظمــات غــر احلكوميــة ، ممــا حيقــق التعــاون بــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة واملنظمــات غــر 
احلكوميــة يف ســياقات خمتلفــة تعكــس العالقــات املتنوعــة بــن كال الطرفن.ومــن املعــروف 
أن املنظمــات غــر احلكوميــة هــى منظمــات غــر رحبيــة ،هلــا شــخصيتها االعتباريــة اخلاصــة 
ابعتبارهــا مســتقلة غــر اتبعــة للســلطات احلكوميــة )62( ، وهلــا أدوار واضحــة مؤخــراً ، 
وليــس ذلــك بســبب ازدايد دورهــا التنمــوى واجملتمعــى فقــط ، ولكــن ألهنــا تعمــل ىف جمــال 

الكــوارث الطبيعيــة واحلــروب. )63(
Save the Children : 2. هيئة إنقاذ الطفولة

 Eglantyne تعود نشــأة هيئة إنقاذ الطفولة إىل عام 1919 )64(، عندما أطلقت
Jebb«« مشــروع صنــدوق إنقــاذ الطفولــة يف لنــدن ، وذلــك يف أعقــاب احلــرب العامليــة 
األوىل ، وســرعان مــا أصبحــت هــذه أول حركــة عامليــة إلنقــاذ األطفــال يف العــامل ؛ فقــد 
بــدأ االهتمــام برعايــة لألطفــال عامليــاً يف نفــس هــذا العــام. ويف عــام 1924 قــام الطفــل 
»Jebb« بصياغــة اإلعــالن التارخيــي حلقــوق الطفــل ، وهــو اإلعــالن الــذي اعتمدتــه 
األمــم املتحــدة . ومــع أوائــل اخلمســينات اتســع نطــاق عمــل هــذه اهليئــة ليشــمل برامــج 
التعليم والزراعة يف فرنســا وهولندا وإيطاليا وأملانيا الغربية والنمســا وفنلندا واليوانن ولبنان 
وكــوراي اجلنوبيــة. وتعــد هيئــة إنقــاذ الطفولــة مؤسســة مســتقلة عــن احلكومــة أو االنتمــاء 
الديــي. وىف عــام 2014 عملــت هــذه املنظمــة يف 120 دولــة ، مبــا يف ذلــك الــوالايت 
املتحــدة ، فســاعدت أكثــر مــن 166 مليــون طفــل – مبــا يف ذلــك أكثــر مــن 55 مليــون 
طفــل بشــكل مباشــر. ويف عــام 2016 أطلقــت منظمــة إنقــاذ الطفولــة محلــة عامليــة حتــت 
شــعار »كل آخــر طفــل« ؛ هبــدف الوصــول إىل هــؤالء األطفــال األكثــر ضعًفــا يف العــامل 
، وهــذه احلملــة تعــاجل األســباب الرئيســة لالســتبعاد ، كمــا أهنــا تقــوم مبســاعدة دول العــامل 
يف احلــد مــن ارتفــاع أعــداد وفيــات األطفــال ؛ وذلــك مــن خــالل اتبــاع اإلجــراءات الــي 

حتقــق ذلــك .
 AMNESTY 3. منظمة العفو الدولية

 ، »Peter Benenson« أتسســت منظمــة العفــو الدوليــة عــام 1961 مــن ِقبَــل
وهــو حمــاٍم بريطــاين كان يعتــزم تقــدمي اســتئناف يف بريطانيــا؛ هبــدف احلصــول علــى عفــو 
عــن ســجناء الــرأي يف مجيــع أحنــاء العــامل )65(، وهــي حركــة تطوعيــة يف مجيــع أحنــاء العــامل 
تعمــل علــى منــع أخطــر االنتهــاكات الــي ترتكبهــا احلكومــات ضــد حقــوق اإلنســان 
يتــم متويلهــا مــن خــالل اشــراكات األعضــاء  األساســية، وهــي منظمــة غــر حكوميــة 
والترعــات مــن مجيــع أحنــاء العــامل ، وال تطلــب أو تقبــل أمــوااًل مــن احلكومــات. وتركــز 

هــذه املنظمــة أهدافهــا علــى حتريــر مجيــع ســجناء الــرأي.)66( 
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مفاهيم الدراسة النظرية :
لتعريــف  املهاِجــر )Immigrato/Immigrazione)67 وفًقــا  يشــر مصطلــح 
الباحثــة اإليطاليــة Daniela  Pompei إىل أنــه شــخص قــادم مــن بلــد أجنــيب أو 
مــن منطقــة أخــرى يف نفــس البلــد ، ويســتقر بشــكل دائــم أو مؤقــت يف منطقــة أو بلــد 
معــن ، ومــن دوافــع هــذه اهلجــرة هــو البحــث عــن وظيفــة ومســتقبل أفضــل. ويف الســنوات 
األخــرة ســجلت إيطاليــا زايدة يف أعــداد املهاجريــن إليهــا مــن دول االحتــاد األورويب ومــن 

خارجــه ألســباب العمــل.
املهاجــرون غــر النظاميــن )Clandestino )68 وهــو مصطلــح إيطــايل يقصــد بــه 
الشــخص الــذي دخــل البــالد مــن خــالل التهــرب مــن مراقبــة احلــدود دون املســتندات 
املطلوبة، ودون أتشرة دخول إذا لزم األمر . ويقوم األجانب بدخول األراضي اإليطالية 
متجهــن إىل ســواحل جنــوب إيطاليــا عــر قــوارب خباريــة أو »bucano« ، وهــي عبــارة 
عــن قــوارب صغــرة احلجــم معرضــة للثقــب- إذا جــاز التعبــر - ، وكذلــك يتــم الدخــول 
 )Irregolare(  مــن خــالل تســلق اجلبــال . ويســمى هــذا الشــخص يف ســياق آخــر
وهــو الــذي دخــل ابنتظــام إىل  إقليــم الدولــة، لكنــه أقــام أكثــر مــن الوقــت الــذي يصــرح 
لــه ابإلقامــة فيهــا أو الــذي ليــس لديــه أي مــن هــذه املســتندات الــي تتطلبهــا إقامتــه 
وفًقــا لتشــريعات هــذه الدولــة ، ويتــم التأكيــد علــى أن التمييــز بــن هــؤالء املهاجريــن غــر 
النظاميــن قــد أُدرج يف تقريــر عــن الوجــود األجنــيب يف إيطاليــا، وعــن املواقــف غــر النظاميــة 
وعــن حــاالت املخالفــة الــي أصدرهتــا جمموعــة عمــل مت تشــكيلها يف وزارة الداخليــة مــن 

خــالل الــرد علــى جــدول أعمــال مجعيــة  Senato يف 19 فرايــر 1998.

The Cultural Mediator)69( : الوسيط الثقايف
الوســيط الثقــايف هــو شــخص ميكنــه إنشــاء أمنــاط مناســبة مــن التواصــل بــن طرفــن، 
وقــد يتــم دعــوة وســيط ثقــايف إلقامــة حــوار بــن الثقافــات املختلفــة عندمــا يــؤدي مجــع 
املهاجريــن القادمــن مــن بــالد خمتلفــة والتحــدث معهــم بلغــة خمتلفــة عــن لغتهــم األم إىل 
ســوء الفهــم ونشــوب الصــراع مــع هــؤالء املهاجريــن ، ولذلــك فــإن الوســيط الثقــايف يقــوم 
بــدور مهــم كمــن يقــوم ابالتصــال بــن األطــراف املختلفــة ، وابلتــايل ميكــن القــول إن مهمــة 
هــذا الوســيط تركــز يف تســهيل االتصــال وتوفــر املنــاخ املالئــم للفهــم بــن فئتــن خمتلفتــن 
ثقافيًــا، لكــن ال ميكــن توصيفــه إذن أبنــه »مرجــم« ؛ ألن الوســيط الثقــايف أكثــر وعيًــا 

ودرايــة مــن املرجــم .



337

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

كمــا يُنظَــر إىل الوســيط الثقــايف)70( يف لوائــح اهلجــرة يف إيطاليــا علــى أنــه واحــد مــن 
طــرق التواصــل مــع أســر هــؤالء التالميــذ األجانــب، وهنــاك توجــه إىل تضمــن هــذه املهنــة 
يف اإلدارات العامــة مــن خــالل اتفاقيــات حمــددة ؛ وذلــك هبــدف تســهيل العالقــات 
بــن هــذه اإلدارات وبــن هــؤالء األجانــب الذيــن ينتمــون إىل خمتلــف اجملموعــات العرقيــة 

واللغويــة والدينيــة.
 وال ميكــن النظــر إىل اهلجــرة ابعتبارهــا حــداًث طــارًئ أو مؤقتًــا ، لكنهــا أمــر مســتقر 
يتطلــب سياســات دعــم وتكامــل، ويكــون هــذا الوســيط هــو الشــخص الــذي يعــرف واقــع 
البلــد املضيــف بشــكل جيــد مبــا فيــه الكفايــة ، وليــس مرجــع ذلــك إىل معرفتــه ابللغــة فقــط 
، ولكــن األمــر يتســع ليشــمل الثقافــة والتاريــخ وطــرق التصــرف والتوســط يف الوقــت نفســه 

بــن أولئــك املواطنــن األجانــب و هــؤالء اإليطاليــن. 

نتائج الدراسة:
1. نتائج الدراسة االستطاعية 

نظرًا للطبيعة اخلاصة جملال هذه الدراســة وحلداثته النســبية ؛ فقد قامت الباحثة إبجراء 
دراســة اســتطالعية للوقــوف علــى أبعــاد املشــكلة البحثيــة وحتليلهــا حتليــاًل أكثــر عمًقــا؛ 
وذلــك لتحديــد أهــم املفاهيــم املرتبطــة هبــا ومعرفــة املالمــح الرئيســة ملوضــوع البحــث عــن 
قــرب، والوقــوف علــى أهــم األطــر الــي ستســاعد يف الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــن 
منظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف مصــر ممثلــة يف مجعيــة الشــباب للســكان والتنميــة، 
وتلك الدولية العاملة يف جمال اهلجرة غر الشــرعية ومنها هيئة إنقاذ الطفولة على ســبيل 

املثــال يف إيطاليــا.
أ- نتائــج املقابلــة غــر املقننــة مــع مديــر مشــروع احلــد مــن اهلجــرة غــر الشــرعية)71( يف 

مجعيــة الشــباب للســكان والتنميــة  
1.تعتمد هذه اجلمعية على كثر من وســائل االتصال املطبوعة الي يتم نشــرها هبدف 
توعيــة الشــباب واألطفــال الُقصَّــر حتــت ســن 18 عاًمــا مبخاطــر اهلجــرة غــر الشــرعية؛ 
وتتمثــل هــذه املطبوعــات يف )الكتيبــات واجملــالت والنشــرات واملطــوايت وامللصقــات ( ، 

وقــد مت االعتمــاد يف حتريــر هــذه املطبوعــات اإلعالميــة علــى مســئويل اجلمعيــة .
2. تتمثــل أهــم وســائل االتصــال التقليديــة هلــذه احلملــة يف الرامــج التليفزيونيــة واألفــالم 
الواثئقيــة؛ حيــث مت تصويــر فيلــم عــن إجنــازات مشــروع احلــد مــن اهلجــرة غــر الشــرعية 
خــالل الســنوات الســابقة، ومت اســتقبال مبــادرات مــن املتطوعــن ملثــل هــذه األفــكار، 
واالعتمــاد علــى جمهودهــم يف تنفيذهــا ، كمــا اعتمــدت كذلــك علــى احلمــالت اإلعالميــة؛ 
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حيــث قــام بوضــع خطتهــا وتنفيذهــا جمموعــة مــن املتطوعينوقــادة النــشء الذيــن مت إعدادهــم 
وتدريبهــم ابملناطــق املســتهدفة ، كمــا مت االعتمــاد علــى املتطوعــن واألطفــال بقــدر كبــر 
يف تنفيــذ أنشــطة هــذا املشــروع؛ وذلــك ملعرفتهــم مبــا يناســب املناطــق اخلاصــة هبــم، وأيضــاً 

لضمــان اســتمرارية العمــل يف هــذه املناطــق بعــد انقضــاء مــدة هــذا املشــروع. 
3.  تتمثــل وســائل االتصــال الشــخصي يف املؤمتــرات والنــدوات واللقــاءات اجلماهريــة 
والــزايرات امليدانيــة الــي يعمــل علــى تنظيمهــا فريــق العمــل والنــشء . أمــا فيمــا يتعلــق 
ابالتصال اإللكروين فقد تبن استخدام احلملة ملوقع التواصل االجتماعي »الفيسبوك« 

فقــط ، وليــس موقــع »تويــر« أو أي موقــع آخــر .
4. يســتهدف املشــروع الركيــز علــى قــادة للنــشء مــن اجملتمــع حتــت ســن 18 ســنة ؛ 

ليكونــوا فاعلــن يف تغيــر صــورة اهلجــرة غــر الشــرعية .
هلــذه  االتصاليــة  اجلهــود  علــى  اســتحوذت  الــي  الــدول  إيطاليــا كأكثــر  جــاءت   -5
اجلمعيــة، وللحملــة بوجــه خــاص ابعتبارهــا دولــة مقِصــد للمهاجريــن تليهــا يف ذلــك بعــض 
الــدول األوربيــة األخــرى؛ ويرجــع ذلــك إىل وجــود مكتــب هليئــة إنقاذالطفولــة يف إيطاليــا ، 

ــر هنــاك . كمــا أنــه يتــم إجــراء حبــوث علــى األطفــال املصريــن الُقصَّ
6. ال توجــد إدارة متخصصــة يف العالقــات العامــة أو يف اإلعــالم ، ولكــن القائــم 
ابالتصــال يتكــوَّن مــن فريــق عمــل قوامــه 15 فــرًدا ممــن يعملــون فيهــذه اجلمعيــة يف أربــع 
حمافظاتــويف هيئــة إنقاذالطفولــة ، وذلــك ابلتعــاون مــع جمموعــة مــن األطفــال حتــت ســن 
18 ســنة، وجمموعــة متطوعــن مــن خمتلــف األعمــار وجهــات حكوميــة وغــر حكوميــة.

ب-اجلهود االتصالية للمنظمات غر احلكومية يف جمال اهلجرة غر الشرعية 
بنــاًء علــى جمموعــة الواثئــق الــي حصلــت عليهــا الباحثــة حــول مشــروع احلــد مــن اهلجــرة 
غــر الشــرعية بــن كل مــن مجعيــة الشــباب للســكان والتنميــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة، 
وتســهيل  للتوظيــف  داعمــة  بيئــة  خلــق  اســتهدف  قــد  املشــروع  هــذا  أن  تبــنَّ  فقــد 
املســئولية  مظلــة  حتــت  وذلــك  اخلــاص،  والقطــاع  املســتهَدفة  الفئــة  بــن  االتصــاالت 
االجتماعيــة للشــركات )CSR( ؛ للربــط بــن أصحــاب العمــل واملوظفــن املرتَقبــن، 
ولتقويــة عالقــات قطــاع الشــركات مــع اجملتمعــات احملليــة الــي تقــع فيهــا ، والتدريــب 
علــى املهــارات املهنيــة للنــشء، واحلــد مــن عــدد القاصريــن غــر املصحوبــن املعرضــن 
خلطــر اهلجــرة غــر الشــرعية مــن مصــر إىل جنــوب أورواب، وخاصــة إىل  إيطاليــا . ووفًقــا 
لإلحصائيــات املنشــورة -حــن تنفيــذ هــذا املشــروع- بــن اجلانبــن املصــري واإليطــايل 
فقــد كانــت أعــداد املهاجريــن مــن مصــر إىل إيطاليــا يف تصاعــد مســتمر، وأن كثــرًا مــن 

هــؤالء املهاجريــن مــن فئــة النــشء.
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     وقــد توجهــت جهــود هــذا املشــروع إىل 52,000 مــن القاصريــن املعرضــن 
خلطــر اهلجــرة، ابإلضافــة إىل شــباب متطوعــن مــن حمافظــات )الغربيــة ، اإلســكندرية ، 
البحــرة ، أســيوط( وحنــو 350,000 مــن النــشء املســتفيدين بطريقــة غــر مباشــرة . 
ومت اختيــار هــذه املناطــق بنــاًء علــى األحبــاث النوعيــة الــي ُأجريــت يف مصــر وإيطاليــا، 
والــي توصلــت نتائجهــا إىل أن أكــر عــدد مــن النــشء املهاجريــن أو املعرضــن خلطــر 

اهلجــرة غــر الشــرعية أييت مــن هــذه املناطــق يف مصــر. 
واهلــدف األول هلــذا املشــروع يتمثــل يف رفــع وعــي األطفــال املعرضــن للخطــر وذويهــم 
مــن خماطــر اهلجــرة غــر الشــرعية، وكان هلــذا اهلــدف آلياتــه وأدواتــه الــي متثلــت يف تنفيــذ 
حبــث جمتمعــي عــن وضــع ظاهــرة اهلجــرة غــر الشــرعية ابحملافظــات املســتهدفة ، وتنفيــذ 
اجملتمــع  )منظمــات  داخــل  حمافظــة  بــكل  املعنيــن  العاملــن  مــع  اللقــاءات  مــن  عــدد 
املــدين، ومــع القيــادات الدينيــة، وقــادة الــرأي . وقــد مت تنفيــذ عــدد 14 يوًمــا تنمــواًي 
خاًصــا ابألطفــال و النــشء بــكل منطقــة )ثقــايف –فــي- رايضــي –بيئــي( ، كمــا مت 
تنفيــذ 7 محــالت توعيــة أبخطــار اهلجــرة غــر الشــرعية هبــذه احملافظــات املســتهدفة .

وقــد متثــل اهلــدف الثــاين يف بنــاء قــدرات جلــان احلمايــة علــى املســتوين احمللــي واملركــزي 
، واجلهــات ذات الصلــة فيمــا يتعلــق برصــد حــاالت اهلجــرة غــر الشــرعية والتعامــل 
معهــا؛ وذلــك مــن خــالل تقــدمي الدعــم املناســب لألطفــال املعرضــن خلطــر اهلجــرة غــر 
ــز علــى الربــط بــن الفاعلــن ذوي الصلــة علــى  الشــرعية . أمَّــا اهلــدف الثالــث فقــد ركَّ
املســتوين احلكومــي واخلــاص؛ وذلــك لتفعيــل فــرص مشــاركة املعلومــات ممــا يســاعد 

علــى جتنيــب األطفــال خماطــر اهلجــرة غــر الشــرعية .
وإيطاليــا  مصــر  غــر حكوميــة يف  منظمــات  أعدهتــا  الــي  الدراســات)72(  ج-نتائــج 

للبــدء يف هــذا املشــروع
قامــت هيئــة إنقــاذ الطفولــة يف إيطاليــا ابلتعــاون مــع مجعيــة الشــباب للســكان والتنميــة 
يف مصــر ؛ وذلــك لتنفيــذ حبــث نوعــي عــن هــذه الظاهــرة يف كل مــن مناطــق إيتــاي 
البــارود ورشــيد مبحافظــة البحــرة، وأبوقــر مبحافظــة اإلســكندرية؛ وذلــك هبــدف وضــع 
توصيــات للحــد مــن اهلجــرة غــر الشــرعية الــي ميكــن أن يكــون هلــا أتثــر علــى صانعــي 
القــرارات يف القطــاع احلكومــي بشــكل خــاص وعلــى اجملتمــع بشــكل عــام . ويف نفــس 
هــذا اإلطــار قامــت هيئــة إنقــاذ الطفولــة اإليطاليــة أيًضــا إبعــداد حبــث مشــرك عــن 
الرحلــة ابإلضافــة إىل  هــذه  إيطاليــا، وخماطــر  املهاجريــن إىل  املصريــن  الُقصَّــر  ظاهــرة 
طبيعــة احليــاة واملشــاكل الــي يتعــرض هلــا هــؤالء األطفــال يف إيطاليــا. وقــد أســفرت هــذه 

األحبــاث عــن النتائــج التاليــة:
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1-وجــود عــدة عوامــل تدفــع األطفــال الُقصَّــر والشــباب إىل اهلجــرة، ومــن بــن هــذه 
الدوافــع توقعــات هــؤالء الشــباب حــول املعيشــة الفضلــى يف أورواب، كمــا أن املهاجريــن 
العائديــن هلــم أتثــر ســليب يف زايدة اهلجــرة ابحلديــث عــن رغــد العيــش ىف دول أورواب، 
وقــد أســفرت البحــوث الــي أجريــت يف إيطاليــا عــن املخاطــر الــي يتعــرض هلــا األطفــال 
خــالل هــذه الرحلــة ، فقــد أشــارت إحــدى اإلحصــاءات إىل أن إمجــايل عــدد املصريــن 
الذيــن وصلــوا إىل إيطاليــا عــن طريــق البحــر قــد بلــغ 2989 مهاجــًرا غــر نظامــي خــالل 
عــام 2011 ، ومــن بينهــم 560 مــن األطفــال الُقصَّــر غــر املصحوبــن، وميكــن القــول 
بســبب  وذلــك  ؛  اإلحصــاءات  هــذه  تفــوق  املهاجريــن  هلــؤالء  احلقيقيــة  األعــداد  إن 

عمليــات هــروب الُقصَّــر مــن الشــرطة. 
الفئــات  لــدى  الوعــي  مســتوى  يف  اختالفــات كبــرة  وجــود  النتائــج  2-أظهــرت 
اهلجــرة علــى  املتاحــة ، ومــدى أتثــر  املعلومــات  أنــواع  املختلفــة ، وتوافــر  املســتهدفة 
اجملتمعــات والقيــم املرتبطــة ابهلجــرة يف كل منطقــة ممــا حيتــم علــى رســائل التوعيــة أن 

 . اجملتمعــات  هــذه  احتياجــات  مــع  تتــالءم 
د-نتائــج الدراســة التحليليــة الكيفيــة لوســائل االتصــال اخلاصــة حبملــة »بلــدان أوىل 

أبوالدان«
 تبــن مــن نتائــج الدراســة االســتطالعية اســتخدام كلٍّ مــن مجعيــة الشــباب للســكان 
والتنميــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة ملطبوعــات العالقــات العامــة يف التوعيــة مبخاطــر اهلجــرة 
املنظمتــان  اجلهتــان  هــااتن  أصــدرت  حيــث  ؛  والشــباب  الُقصَّــر  علــى  الشــرعية  غــر 
مطبوعــات حتمــل معلومــات عــن اهلــدف مــن هــذه احلملــة، ومــدة تنفيذهــا يف الفــرة 
مــن 2011 حــى 2014 مــع حتديــد املناطــق املســتهَدفة هلــا )اإلســكندرية –البحــرة– 
الغربيــة(، وقــد غلــب عليهــا الطابــع اإلخبــارى عــن حــوادث غــرق قــوارب املهاجريــن 
املصريــن ، كمــا جــاءت لغــة املطبوعــات بســيطة ؛ ألهنــا ختاطــب فئــة مــن األطفــال 
هــذه  أن  الباحثــة  ، كمــا الحظــت  بوضــوح  احلملــة  هــذه  مضامــن  فهــم  إىل  حباجــة 
املطبوعــات قــد اعتمــدت علــى رســومات األطفــال املعــرة عــن حــوادث الغــرق نتيجــة 

اهلجــرة مبراكــب ألطفــال أعمارهــم مــن ســن 12 حــى 14 عاًمــا .
قــد  قــارب  لركــوب  يســتعدون  لشــباب  بــه صــور  أنتجــت ملصًقــا  املنظمــة  أن  كمــا 
ملواجهــة  الصغــر  الشــباب  »متكــن  عبــارة  واإلجنليزيــة  العربيــة  ابللغتــن  عليــه  ُكِتبَــْت 
 Empowering Young People to reduce: اهلجــرة غــر الشــرعية
irregular immigration، وحيمــل هــذا امللصــق شــعار االحتــاد األورويب وهــذه 

اجلمعيــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة ، وهــو مــا يوضحــه شــكل رقــم )1( .
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 كمــا بــرز االهتمــام ابســتخدام موقــع التواصــل االجتماعــي الفيســبوك يف دعــم أهــداف 
هــذه احلملــة مــن خــالل نشــر فيديوهــات توعويــة لألطفــال الذيــن يفكــرون يف  اهلجــرة 

إىل إيطاليــا . وفيمــا يلــي الشــكل التوضيحــي ألحــد مطبوعــات هــذه احلملــة .

شكل رقم )1( منوذج ألحد مطبوعات محلة »بلدان أوىل أبوالدان 
املصدر: مجعية الشباب للسكان والتنمية )حمافظة اإلسكندرية(

 Save the Children ) 2- نتائج دراسة حالة )هيئة إنقاذ الطفولة
مت االعتمــاد علــى املقابــالت غــر املقننــة وعلــى بعــض الواثئــق إلجــراء دراســة احلالــة)73(، 
وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى تكنيــك إعــداد التفســرات الــذي يســتهدف حتليــل بيــاانت 
دراســة احلالــة ؛ وذلــك مــن خــالل بنــاء تفســرات عنهــا واالعتمــاد علــى عناصــر تســاعد 

يف تفســر هــذه الظاهــرة حمــل الدراســة.
أ. املقابالت غر املقننة :

تتعلــق بفهــم  الــي  للبيــاانت  الرئيــس  املقابــالت ابعتبارهــا املصــدر  مت االعتمــاد علــى 
وســائل  أنــواع  ومعرفــة  البحــث  مبوضــوع  الطفولــة  إنقــاذ  هيئــة  يف  ابالتصــال  القائمــن 
االتصال املستخدمة يف التواصل مع املهاجرين غر النظامين، وذلك من أجل توعيتهم 
مبخاطــر اهلجــرة وتعريفهــم هبــذه احلمــالت االتصاليــة الــي يتــم تنفيذهــا عــر وســائل اإلعــالم 
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التقليــدي ومواقــع التواصــل االجتماعــي، وأهــم هــذه العقبــات الــي يواجههــا القائمــون 
ابالتصــال يف هــذه املنظمــة.

مت إجراء املقابالت املتعمقة)74( مع كل من :
1-السيد Daniel Giannese  مسئول إعالم هبيئة إنقاذ الطفولة.

2-السيد Filippo Ungaro مدير إدارة اإلعالم واحلمالت االتصالية هبيئة 
إنقاذ الطفولة يف إيطاليا)روما( 

3-السيدة Viviana Valastro مدير برانمج محاية األطفال )الذين يهاجرون 
من بلدهم إىل دول أخرى(  

أظهرت نتائج املقابالت الي أجرهتا الباحثة ما يلي:
 -يعــد مشــروع احلــد مــن اهلجــرة غــر الشــرعية لألطفــال املصريــن غــر املصحوبــن الــذي 
مت تنفيــذه يف مصــر أول مشــروع يتــم ابلتعــاون بــن مصــر وإيطاليــا يف جمــال اهلجــرة غــر 
املنتظمــة، غــر أن هيئــة إنقــاذ الطفولــة ىف مصــر تســعى –جبانــب هــذا– إىل العمــل علــى 

حتقيــق أهــداف أخــرى .
-استهدف هذا املشروع رفع الوعي لدى املهاجرين قبل هجرهتم إىل إيطاليا عن 

خماطر اهلجرة، وهو برانمج حملي بن كل من الدول املصدِّرة للهجرة ) متمثلة يف مصر 
( ، والدول املستهَدف الوصول إليها ) متمثلة يف إيطاليا ( ، مع األخذ يف االعتبار 

أن هذه اهليئة ال متنع املهاجرين من السفر .
- مت تنفيذ املشروع املشار إليه عام 2011 ، وكان عمل اهليئة يعتمد –بصفة 

أساسية –على األطفال املصرين ، وحتديًدا على هؤالء املراهقن الذين تراوح 
أعمارهم ما بن 15- 17 سنة وهؤالء الذين يقصدون مناطق حمددة داخل إيطاليا .

- تعاملت اهليئة– أيًضا –مع املهاجرين يف عدد من املناطق مثل ميالنو وروما 
وكااتنيا وابري ، ويتم تطبيق هذا املشروع كل مرة يف مكان خمتلف ، وتركز األسئلة 
البحثية للهيئة على أسباب مغادرة مصر، ويرك املسئولون يف اهليئة لألطفال احلرية 

يف إبداء اإلجاابت ، علًما أبن هذه املقابالت مت تنفيذها يف كلٍّ من مصر وإيطاليا ، 
وأهنا تتم ابلتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة يف بريطانيا.

ب-الوسائل االتصالية الي اعتمدت عليها هيئة إنقاذ الطفولة:
أواًل: أفالم الرسوم املتحركة الي تستهدف التوعية مبخاطر اهلجرة غر الشرعية

مت إنتــاج فيلــم »The Italianaire« ، وهــو أحــد هــذه األفــالم التوعويــة الــي 
إليــه  بنــاًء علــى مجلــة مــا توصــل  هتــدف إىل زايدة الوعــي، وقــد مت تنفيــذ هــذا الفيلــم 



343

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

البحــث املشــرك بــن هيئــة إنقــاذ الطفولــة يف إيطاليــا ومجعيــة الشــباب للســكان والتنميــة يف 
مصــر )YAPD( ، وقــد متــت اإلشــارة إىل هــذه اجلمعيــة مــن قـَْبــل يف ســياق الدراســة 
االســتطالعية الــي أعدهتــا الباحثــة ؛ فقــد متَّ االتفــاق بــن الباحثــن علــى إنتــاج فيلــم رســوم 
متحركــة علــى الرغــم مــن الصعــوابت الــي يواجههــا إنتــاج مثــل هــذه النوعيــة مــن األفــالم 
وحاجتهــا إىل تقنيــات حديثــة متطــورة . وقــد  قــرر هــؤالء الباحثــون أال يكــون االعتمــاد 
علــى األفــالم الواثئقيــة )الــي تعــد مملــة وغــر فـَعَّالــة ( مــن منظــور األطفــال املبحوثــن يف 
الدراسة املشركة ، وكذلك األمر ابلنسبة لتمثيل القصة اخليالية ؛ ألهنا مل تستحوذ على 

إعجــاب األطفــال ، كمــا أن تنفيذهــا كان أمــرًا صعًبــا.
 ومــن خــالل إجــراء جلســات العصــف الذهــي واملناقشــات بــن الباحثــن اإليطاليــن 
واملصريــن فقــد توصــل اجلميــع إىل فكــرة هــذا الفيلــم الــذي حياكــي برانمــج » املليونــر« . 
ومت تعديــل اســم الفيلــم ليصبــح »إيطاليانــر The Italianaire«. وتقــوم فكــرة هــذا 
الفيلــم علــى تقــدمي مســابقة the Italian  . ويف البدايــة يقــوم مقــدم هــذا الرانمــج 
بتحيــة املشــاهدين وتقــدمي املتســابق »صابــر« ، وهــو طفــل مصــري يبــدو أنــه مــن فئــة 
اجتماعيــة بســيطة، ويتمتــع ابلــذكاء ويعمــل كمــزارع وحيلــم مبســاعدة أهلــه . وبعــد مقدمــة 
موَجــزة تُركِّــز علــى الصــورة الذهنيــة لدولــة إيطاليــا يف أذهــان الشــباب املصــري ، يطــرح 
املقــدِّم علــى »صابــر« عشــرة أســئلة تــدور حــول أســباب مغــادرة كثريــن مــن املصريــن 
بلدهــم إىل إيطاليــا والنفقــات الالزمــة للقيــام هبــذه الرحلــة وأســاليب املصريــن للســفر، 
وخماطــر الســفر عــن طريــق البحــر وصعوبــة الوصــول إىل إيطاليــا واحلصــول علــى فــرص 
عمــل فيهــا ونوعيــة العمــل غــر القانــوين ، وأحــالم املصريــن الذيــن هاجــروا إىل إيطاليــا . 
وتتضمــن إجــاابت هــذا املتســابق تلــك القصــص الــي يســمعها مــن األصدقــاء واألقــارب 
الذيــن هاجــروا قبــل ذلــك مــن مصــر إىل إيطاليــا؛ وذلــك مــن خــالل ذكــرايت املاضي.ومــن 
خــالل إجــاابت هــذه األســئلة العشــرة اســتطاع الباحثــون أن يصلــوا إىل النتائــج الــي جتعــل 
املهاجــر يفكِّــر تفكــرًا عميًقــا ؛ لرفــع الوعــي بدوافــع هــذه اهلجــرة ومســار الرحلــة والعمــل 

واألســرة واخلــوف مــن املخاطــر الــي يتعــرض هلــا هــؤالء الشــباب أثنــاء رحلتهــم . 
ج- أهداف األنشطة االتصالية الي تقوم هبا هيئة إنقاذ الطفولة 

تعتمد األنشطة االتصالية على رفع الوعي ابهلجرة لدى فئتن من اجلمهور من 
خالل الركيزعلى الفئات الرئيسة كالتايل :

الفئة األوىل: تستهدف رفع الوعي عن اهلجرة إىل إيطاليا وخاصة لدى السياسين؛ 
وذلك لتغير اجتاهاهتم وحثهم على اختاذ مزيد من القرارات واإلجراءات الي توفر 
للمهاجرين أكر محاية ، وهذا هو اهلدف الرئيس الذي تسعى اهليئة إىل حتقيقه. 
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الفئــة الثانيــة: تســتهدف اجلمهــور العــام اإليطــايل ؛ وذلــك لرفــع وعيــه وإدراكــه عــن هــذه 
القضيــة وتغيــر صورتــه الذهنيــة عــن املهاجريــن ؛ إذ يعتقــد كثــر مــن اإليطاليــن أن املهاجــر 
أييت إىل إيطاليــا لســرقتهم ولســرقة وظائــف يســتحقوهنا،  وهــو األمــر الــذي قــد يرجــع إىل 
بعض الساســة، ووســائل اإلعالم الي ســامهت يف تشــكيل هذه الصورة املغلوطة . ولكن 
هــذا االعتقــاد ليــس رأاًي عاًمــا لــدى اجلميــع ؛ وإمنــا تكــوَّن لــدى 34 % فقــط مــن هــؤالء 
ــا البعــض اآلخــر فــرى أمهيــة وجــود هــؤالء املهاجريــن يف إيطاليــا وأنــه مــن  اإليطاليــن ،أمَّ
األمهيــة تغيــر هــذه الصــور الســلبية مــن خــالل وســائل اإلعــالم التقليديــة كالتليفزيــون، ومــن 
خــالل بعــض وســائل التواصــل االجتماعــي والــي يعــد ) فيســبوك- تويــر- أنســتجرام( 
أكثرهــا اســتخداًما ، ومــن خــالل احلمــالت اإلعالنيــة الــي تعمــل علــى رفــع الوعــي عــن 
قضيــة املهاجريــن وتغيــر النظــرة الســلبية حنوهــم، علــى أن يظهــر ذلــك واضًحــا يف البيــاانت 

اإلخبارية.
اثنياً: إنتاج الرامج اإلعالمية لألطفال، وهي برامج تنقسم إىل جزئن كالتايل :

1- الوسيط الثقايف الذي يتعامل مع األطفال. 
2- وسائل اإلعالم .

اثلثًا : مشاركة األطفال يف األنشطة االتصالية:  
ويتم ذلك أبسلوبن : األسلوب األول الذي يتم من خالل تعبر األطفال عن 

أنفسهم ، واألسلوب الثاين يتمثل يف تواصل هؤالء األطفال مع أقراهنم وأصدقائهم.
رابًعا: معوقات االتصال الي تواجه القائمن ابالتصال داخل هيئة إنقاذ الطفولة يف 

إيطاليا:
ومــن أهــم الصعــوابت الــي تواجــه القائمــن ابالتصــال يف احلديــث مــع املهاجريــن عــدم 
معرفــة أعمــار هــؤالء األطفــال عنــد وصوهلــم إىل إيطاليــا؛ فهــم ال يعرفــون مــا إذا كانــت 
أعمارهــم 18 ســنة أم تقــل عــن هــذه الســن، ولذلــك يكــون مــن األمهيــة وجــود »الوســيط 
الثقــاىف« لتذليــل أي نــوع معوقــات االتصــال واملشــكالت الــي تواجــه التعامــل مــع هــؤالء 

املهاجريــن .
خامًسا: أهم الفئات الدميوجرافية املستهدفة من األنشطة االتصالية هلذه املنظمات.

يشــكل املهاجــرون املصريــون %40 مــن إمجــايل عــدد املهاجريــن إىل إيطاليــا، ومــن 
هــؤالء املهاجريــن مــن يســتهدفون الوصــول إىل رومــا ؛ ألنــه أقارهبــم يقيمــون فيهــا ، وهــؤالء 
هــم الذيــن هاجــروا مــن حمافظــي كفــر الشــيخ والغربيــة ، ومنهــم أيًضــا مــن يســتهدف 
الوصــول إىل مدينــة ميالنــو مشــال إيطاليــا وهــم الذيــن هاجــروا مــن أســيوط واملنيــا والقليوبيــة 
؛ حيــث يعــرف أهــايل هــؤالء املهاجريــن كثــرًا عــن هــذه الرحلــة وهــم الذيــن يدفعــون 
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أبناءهــم للســفر إىل هــذه البــالد جللــب املــال .
 Minori( سادًسا: احلمالت االتصالية هليئة إنقاذ الطفولة: محلة

Migranti( وتعي املهاجرين الُقصَّر وتستهدف احلملة توعية املهاجرين الُقصَّر. 
وفيما يلي تقدم الباحثة األهداف الي سعت إليها احلملة وفًقا ملا ورد يف الواثئق الي 

حصلت عليها من هيئة إنقاذ الطفولة يف إيطاليا .

Minori Migranti  شكل رقم )2( أبرز صور محلة
املصدر : هيئة إنقاذ الطفولة )إيطاليا(

) Minori Migrati( : أهداف محلة األطفال الُقصَّر
-استهدفت احلملة رفع مستوى الوعي العام لدى املؤسسات حول تدفقات 

املهاجرين عر حدود جنوب أورواب،  وخاصة لدى هؤالء األطفال املهاجرين إىل 
إيطاليا وأسرهم. 

-مت تنفيذ هذه احلملة يف الفرة من شهر يونيو إىل شهر أكتوبر 2014 مبيزانية 
بلغت قيمتها 23 ألف يورو، 
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وقد اعتمدت وسائل االتصال فيها على استخدام صور قوية ومدهشة جتذب 
االنتباه من خالل فصل الصيف والسفر كنقطة انطالق ، مع التأكيد على أن بعض 

الرحالت خمتلفة متاًما عن غرها.
-مت تدشن صفحة رمسية للحملة عر موقع التواصل االجتماعي) فيسبوك ( بتاريخ 

25 يوليو 2014 ابسم )BEREKET( ؛ وذلك لرفع مستوى الوعي العام 
حبالة األطفال املهاجرين وصعوبة سفرهم. )75(

- مت إنشاء ملف تعريف »افراضي« على الفيسبوك يتحدث فيه فى إريري يبلغ 
من العمر 15 عاًما عن رحلته من إفريقيا إىل أملانيا.

- مت تفعيــل هاشــتاجVoglioAndareAdAmburgo# ، وهــذا اهلاشــتاج 
يعــي »أرغــب يف الذهــاب إىل أمبورجــو«. وقــد مت مجــع أكثــر مــن 90 صــورة لبعــض 
أســاليب  ومتثلــت  املتطوعــن.  مشــاركات  بفضــل  وذلــك  فقــط؛  أايم   3 املهاجريــن يف 
الرويــج هلــذه احلملــة يف املوقــع اإللكــروين هليئــة إنقــاذ الطفولــة وصفحــة الفيســبوك عــالوة 

علــى تدشــن مدونــة. 
-أطلقت احلملة بيااًن حلماية الُقصَّر غر املصحوبن يوم 27 يونيو 2014، وأُِعَد البيان 
املشرك الذي مت توجيهه إىل احلكومة والرملان يف إيطاليا ؛ حلماية الُقصَّر األجانب غر 
 AIBI,: املصحوبن الذين يصلون إىل إيطاليا. ويتمثل املشاركون يف املنظمات التالية
 Amnesty International, Caritas Italiana, Centro Astalli,
 CIR, CNCA, Comunità di Sant’Egidio, Emergency,

 .Intersos, Terre des Hommes
-طلــب كثــر مــن أعضــاء هيئــة إنقــاذ الطفولــة يف إيطاليــا اســتخدام احلملــة أيضــا يف 
بيئاهتــم الداخليــة ، ومنهــؤالء هيئــة إنقــاذ الطفولــة يف أســبانيا ، ويف اململكــة املتحــدة ، 

ويف هولنــدا.
-اعتمــدت هيئــة إنقــاذ الطفولــة يف نشــر احلملــة علــى وســائل االتصــال اإللكرونيــة 
مثــل فيســبوك وتويــر وأنســتجرام بنســبة أكــر مقارنــة بتلــك الوســائل التقليديــة كالصحــف 

واإلذاعــة والتليفزيــون . 
وقــد   ،19 إىل   17 األســبوعن  يف  متهيديــة  إعــالانت  مرحلــة  احلملــة  تضمنــت   -
ــا مرحلــة اإلطــالق  اســتهدفت إاثرة وتوليــد االهتمــام حــول إطــالق مشــروع غامــض ، أمَّ
فكانت يف األســبوع العشــرين؛ حيث مت تقدمي اخلطة غر احملتملة إلرســال مهاجر صغر 
إىل الفضــاء ألول مــرة ، وبعــد ذلــك ُكِشــَفْت العمليــة أبكملهــا ، و ظهــر املعــى األعمــق 
هلــذه احلملــة. وجــاء اإلعــالن بعنــوان »« )The Space Migrant)76 أي اهلجــرة 
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إىل الفضــاء . وبعــد إطــالق الفيديــو ، مت إصــدار بيــان اهليئــة الصحفــي الــذي أعلــن عــن 
املبــادرة أبكملهــا وعــن معــى العمليــة. وقــد مت إضافــة نــص شــرح ونشــر »أداة« للســماح 
للمســتخدمن ابالنضمــام إىل احلملــة عــن طريــق تغيــر صــورة الروفيــل اخلاصــة هبــم علــى 
صفحاهتــم الشــخصية علــى موقــع الفيســبوك؛ وهــو األمــر الــذي دفــع 211 مســتخدًما 
لتغيــر صورهــم . واجلديــر ابلذكــر أن هــذه احلملــة مل تكــن الوحيــدة بــل مت تكرارهــا مــرة 

أخــرى عــام 2016 ابســتخدام نفــس هــذه الوســائل .
وميكــن القــول إن هــذه احلملــة قــد اعتمــدت علــى اســتماالت عقليــة وعاطفيــة يف جــذب 
انتبــاه املهاجريــن ؛ وذلــك مــن خــالل توظيــف الصــور والرســوم وتوصيــف مبســط لــكل 
 IoStoConAylan صــورة ابللغــة اإليطاليــة ، ومنهــا علــى ســبيل املثــال هاشــتاج

»أان مــع إيــالن«.
اثمنــاً: اعتمــاد هيئــة إنقــاذ الطفولــة علــى الوســيط الثقــايف يف االتصــال بــن املنظمــة 

واملهاجريــن غــر النظاميــن مــن فئــة األطفــال الُقصَّــر غــر املصحوبــن 
 The Cultural((الثقافيــن والوســطاء  املهاجريــن  بــن  التواصــل  هــذا  ويتــم   
Mediator، وليــس مــع إدارة اإلعــالم يف مــدن كالــراي وســردينيا والمبادوســا ، ومــع 
هــذه املراكــز املفتوحــة يف كل مــن رومــا وميالنــو؛ حيــث يوجــد مستشــارون قانونيــون ، 
وهنــا ال يقــوم الوســيط بــدور يف ترمجــة مــا يقولــه األطفــال، ولكنــه مســئول عــن شــرح ثقافــة 
إيطاليــا لألطفــال والتفاعــل والتواصــل معهــم ، وهــذا الوســيط مبثابــة املرشــد الــذي يقــدم 
هلــؤالء املهاجريــن معلومــات عــن احليــاة يف إيطاليــا وهــو الــذي يقــرب منهــم علــى املســتوى 

اإلنســاين .
)IOM( 3-نتائج دراسة حالة منظمة اهلجرة الدولية

أ/ مت إجراء املقابالت املتعمقة مع كل من : )78(
1- السيد Falvio di Giacomo املتحدث الرمسي ابسم املنظمة.

 )Aware Migrant( مدير مشروعات حلملة Jerbi   chiraz2-السيدة
مبقر املنظمة يف روما.

ب/أبرز الوسائل االتصالية ملنظمة اهلجرة الدولية 
تعتمد املنظمة على الوسائل االتصالية املتعددة ، وتتمثل هذه الوسائل يف إصدار 
البياانت اإلخبارية لشرح كيفية وصول املهاجرين إىل إيطاليا وسبب هجرهتم إليها .

ج/احلمالت االتصالية كوسيلة لتوعية املهاجرين غر النظامين املرتَقبن 
تســتهدف احلملــة رعايــة املهاجريــن والالجئــن مــن هــذه املناطــق الــي تشــهد حــرواًب 
 ) Aware Migrants( وصراعات ونزاعات ، وال تشرط املنظمة يف توجيه محلتها
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نوعيــة معينــة للمهاجريــن أو الالجئــن، كمــا ال تربــط بــن مســاعدهتم وســبب قدومهــم إىل 
إيطاليــا . وغالبيــة هــؤالء املهاجريــن يصلــون إىل إيطاليــا عــن طريــق ليبيــا ابعتبارهــا دولــة مَمـَـر 
)transit(، وتســتهدف هــذه احلملــة كيفيــة منــع املهاجريــن غــر النظاميــن إىل إيطاليــا 
؛ ألن هــؤالء ال يعرفــون شــيًئا عــن أخطــار هــذه الرحلــة . وتبلــغ نســبة املهاجريــن الذيــن 
يصلــون إيطاليــا مــن ليبيــا حــواىل %80 ، بينمــا يصــل مــن مصــر فقــط %10، وكلهــم 
مــن األطفــال القُّصَّــر غــر املصحوبــن )Minors( الذيــن حيصلــون علــى رعايــة صحيــة 

واجتماعيــة لدعمهــم قبــل إعادهتــم إىل مصــر . 
Aware Migrants: د/أهداف محلة

تعــد هــذه احلملــة أول محلــة ُتطِلقهــا هــذه املنظمــة ؛ فلــم يكــن هنــاك محــالت ســابقة 
هلــا ، وهــي محلــة متــت ابلتنســيق مــع وزارة الداخليــة اإليطاليــة )ISTAT(، وهــي محلــة 
تســتهدف توعيــة املهاجريــن قبــل وصوهلــم إىل إيطاليــا مــن خــالل االعتمــاد علــى أســلوب 
الشــهادات الواقعيــة الــي يرويهــا هــؤالء املهاجــرون عــن املعــاانة الــي واجهتهــم يف البحــر، 
وكذلــك مــن خــالل عــرض بعــض قصصهــم األليمــة . وقــد اتضــح أن نســبة قليلــة مــن 
هــت إليهــم ابلفعــل محلــة حتــت شــعار »  هــؤالء املهاجريــن أتيت مــن مصــر، وأنــه قــد ُوجِّ

ملكــش حــق« .

شكل رقم )3( صفحة محلة Aware Migrants  على موقع فيسبوك
املصدر: الصفحة الرمسية للحملة عر موقع الفيسبوك 

    وتــرى الباحثــة أن الصــورة الســابقة الــي يف غــالف الصفحــة الرمسيــة للحملــة تعــر 
عــن نــدم هــذا املهاجــر بســبب مــا يعانيــه جــراء هــذه اهلجــرة ، وقــد مت إرفــاق رســالة مبسَّــطة 
مــع هــذه الصــورة مفادهــا أنــه قــد آن األوان أن يــرى املهاجــرون تلــك العواقــب واملخاطــر 
النامجــة عــن اتبــاع األســاليب غــر النظاميــة للهجــرة ، وهــو مــا يؤكــده شــعار احلملــة املرســوم 
الــذي اتســم ابلبســاطة وجــذب االنتبــاه والــذي مَتَثَّــل يف هــذه العــن الــي التريــد أن تــرى 
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شــيًئا بعــد كل مــا رأتــه مــن آاثر هــذه اهلجــرة ، وقــد ُأضيــف إىل هــذه الصــورة كلمتــان 
ميثــالن شــعارًا لفظًيــا  هلــذه احلملــة ، وهــو شــعار يعــي وعــي املهاجــر. 

ه/وسائل االتصال اخلاصة ابحلملة :
 ،Facebook مت اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي هلــذه احلملــة ، وخاصــة
تتيــح  وكلهــا   ،Twitterو  Instagram YouTubeو  حســاابت  وكذلــك 
للمهاجريــن الفرصــة لتبــادل اآلراء واخلــرات ومشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو وأنــواع 
الشــهادات األخــرى الــي مت مجعهــا طــوال الرحلــة. وقــد اســتخدمت احلملــة)77( الراديــو 
 »»Rokia Traoré والتليفزيــون لنقــل رســائلها ، كمــا قامــت الفنانــة اإلفريقيــة
ــا اي شــقيقي ، كــوين واعيــة اي أخــي » ملواصلــة  بكتابــة أغنيــة رمسيــة للحملــة: »كــن واعًي
 Nathian Shae نشــر املبــادرة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه الباحثــة
2016 يف دراســتها الــي أشــارت فيهــا إىل أن املنظمــة تقــوم بتوجيــه رســائل عديــدة إىل 
مســتخدميها عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي تويــر وفيســبوك؛ هبــدف بنــاء العالقــة مــع 

املهاجريــن والالجئــن .

 Rokia شكل رقم )4( أغنية احلملة عرب املوقع اإللكرتوين للفنانة اإلفريقية
Traore

Rokia Traore املصدر:املوقــع اإللكــروين للفنانــة
و-التنســيق بــن منظمــة اهلجــرة الدوليــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة :

-يتــم تقــدمي خدمــات الرعايــة االجتماعيــة مــن خــالل بعــض املؤسســات مثــل هيئــة 
إنقــاذ الطفولــة، وهــي تقــوم يف    ) المبدوســا ( بتقــدمي مســاعدات للمهاجريــن، وقــد 
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تبــن أن اإلريريــن والصوماليــن والســورين والســنغالين والغانيــن مــن أكثــر هــذه الــدول 
الــي أييت منهــا املهاجــرون .

اهلجــرة  منظمــة  بــن  واضــح  تعــاون  وجــود  إىل  املقابلــة  هــذه  نتائــج  أشــارت  -كمــا 
الدوليــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة ؛ وذلــك فًقــا ملــا نشــرته منظمــة اهلجــرة الدوليــة علــى موقعهــا 
الطفولــة يف  إنقــاذ  هيئــة  نشــرته  الــذي  التقريــر  إىل  أشــارت  فقــد  للحملــة؛  اإللكــروين 
إيطاليــا والــذي يوضــح أن أعــداد القاصريــن غــر املصحوبــن الذيــن يصلــون إىل إيطاليــا 
يتزايــد بصــورة واضحــة ، وأن معظــم اإلانث الــاليت يهاجــرن نيجــرايت ورومانيــات ، يف 
حــن أن األوالد مــن مصــر وألبانيــا وإريــراي، وأهنــم مبثابــة منجــم ذهــب لتجــار البشــر.
وقــد أكــد مديــر مكتــب تنســيق املنظمــة الدوليــة للهجــرة ملنطقــة البحــر األبيــض املتوســط   

 »Information is empowerment علــى مبــدأ »املعلومــات هــي التمكــن
ويقصــد بــه أن للمعلومــات قــوة ىف معرفــة خصائــص املهاجريــن بشــكل غــر قانــوىن ، 
وأن احلملــة قــد أتسســت علــى هــذا املبــدأ ؛ و إن القــرب مــن املهاجريــن جيعــل املنظمــة 
تــدرك املخاطــر الــي يتعرضــون هلــا مــن أجــل الوصــول إىل أورواب. والغالبيــة العظمــى مــن 
املهاجريــن أشــارت إىل مــدى املخاطــر الــى واجهتهــم أثنــاء الرحلــة ، وبتعبــر أدق فــإن 
غالبيــة هــؤالء املهاجريــن مل يكــن لديهــم وعيــاً ابملخاطــر نتيجــة عالقتهــم ابملهربــن ، ليــس 
فقــط يف البحــر أو يف الصحــراء ، ولكــن أيًضــا يف بلــدان العبــور مثــل ليبيــا ، وأضــاف 
مديــر املكتــب قائــاًل : هــذا مــا يؤكــده ابســتمرار موظفــوان الذيــن يعملــون مباشــرة مــع 
املهاجريــن والذيــن يســمعون قصصهــم. إن املهاجريــن يرغبــون يف نســيان األحــداث املؤملــة 

ليســتطيعوا املضــي قدًمــا يف حياهتــم .
األبيــض  البحــر  ملنطقــة  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  تنســيق  مكتــب  مديــر  أشــار  وقــد 
املتوســط إىل أن املنظمة تشــعر مبســئولية اجتماعية جتاه أولئك املهاجرين الذين ال وعى 
هلــم مبخاطــر اهلجــرة غــر الشــرعية ، ولــذا فإنــه ينبغــي عليهــا أن تســعى إلبالغهــم هبــا. 

ز-اســراتيجيات احلملة 
ترتكــز اســراتيجية احلملــة علــى حتقيــق أهدافهــا مــن خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي 
املهاجريــن  بــن  األهــداف  هــذه  حتقيــق  أبمهيــة  املنظمــة  إلميــان  ؛  اإللكــروين  واملوقــع 
املســتهَدفن، وتضيــف الســيدة »شــراز« أن هنــاك ثالثــة مرتكــزات كالتــايل ، وهــي 
وصــف الشــعار ، وتفاعــل اجلمهــور مــع احلملــة، وقــراءة القصــص الواقعيــة واالستشــهاد 
؛ ألهنــا تقــدم  ابملهاجريــن إلعطــاء احلقيقــة الكافيــة ، وهــي مبثابــة ركائــز مهمــة جــداً 
للمتلقــى رســالة ، مــع ضــرورة اإلســتعانة ابالستشــهادات الدراميــة الــي هلــا أتثــر ىف اختــاذ 
قــرار الســفر ، وأخــراً فــإن ســلوك املهاجريــن ورغبتهــم يف الســفر لــن يتغــرا هبــذه احلمــالت 
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االتصاليــة وحدهــا ؛ فــال بــد مــن  تكاتــف دويل وسياســي وبشــكل دائــم ، كمــا أن هنــاك 
حاجــة ماســة ملواجهــة البطالــة. 

ح-توصيــف املهاجريــن بغــر النظاميــن أفضــل مــن غــر الشــرعين:
يرى السيد Falvio Giacomo أمهية توصيف املهاجرين الذين يدخلون البالد 
بطــرق غــر قانونيــة بغــر النظاميــنirregular immigrants  وليــس ابملهاجريــن 
غر الشــرعين illegal immigrants؛ ألن هذه التســمية آاثًرا نفســية ســلبية على 

هــؤالء املهاجريــن ، و حتــرص املنظمــة علــى عــدم تســميتهم ابملهاجريــن غــر الشــرعين.
نتائــج دراســة حالــة منظمــة العفــو الدوليــة Amnesty يف روما . 4

أ/مت إجــراء مقابلــة مــع كلٍّ مــن: )79(
1- الســيدة Chiara Garri  مســئولة عن السياســات البحثية. 
2- الســيد Riccardo Noury املتحــدث الرمســي للمنظمــة .
ب/وســائل االتصال اخلاصة ابملنظمة يف جمال اهلجرة غر الشــرعية

اإلعــالم،  مــع وســائل  إخباريــة وإجــراء مقابــالت  بيــاانت  املنظمــة إبصــدار  تقــوم 
فيســبوك ( ، وعــر موقــع  التواصــل االجتماعــي)  هلــا صفحــة علــى موقــع  أن  كمــا 
اتصاليــة  محلــة  بتدشــن  قامــت  وقــد  اإللكــروين،  املوقــع  إىل  األنســتجرام ابإلضافــة 
حتــت شــعار )welcome(  . واجلديــر ابلذكــر أن منظمــة »أمنســي« هتتــم فقــط 
االلتفــاإتىل جنســية  عــام دون  بوجــه  إيطاليــا  املصحوبــن يف  غــر  الُقصَّــر  ابألطفــال 
فاالهتمــام  العمــل؛  هــذا  تتــوىل  هيالــي  الطفولــة  إنقــاذ  هيئــة  منظمــة  ألن  املهاجــر؛ 
ينصــب فقــط علــى الظاهــرة بشــكل عــام؛ ألن هــؤالء املهاجريــن ليــس لديهــم اختيــار 
كــى يكونــوا غــر نظاميــن ، واملنظمــة تعمــل علــى محايتهــم مــن الطــرق غــر الشــرعية 
يتــم إعادهتــم مــرة  مــن منظــور حقــوق اإلنســان فقــط ، وال  البــالد وذلــك  لدخــول 

أخــرى إىل دوهلــم ؛ فالرســالة احلقيقيــة للمنظمــة هــي محايــة الالجئــن . 
الدوليــة دون غرمهــا  العفــو  الطفولــة ومنظمــة  إنقــاذ  للباحثــة أن منظمــة  يعــي  وهــذا 
هتتمــان يف توجيــه رســائل التوعيــة بفئــة أساســية مــن خــالل األنشــطة االتصاليــة هلــا؛ 
وهــم األطفــال الُقصَّــر غــر املصحوبــن ، كمــا أن منظمــة اهلجــرة الدوليــة هتتــم ابلالجئــن 

أيًضــا. 
ج-االتصــال املباشــر بــن املنظمــة واملهاجرين 

يعتمــد التفاعــل بــن املنظمــة واملهاجريــن علــى االتصــال مــن خــالل األحبــاث فقــط ، 
وليــس هنــاك نشــاط اتصــايل حمــدد هلــم ، وكل البحــوث موجــودة عــر املوقــع اإللكــروين 
هلــذه املنظمــة ،وال توجــد أنشــطة اتصاليــة مباشــرة مــع املهاجريــن بشــكل مباشــر مثــل 
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التواصــل ودعــم  ســرية  علــى  للحفــاظ  النــدوات وغرهــا  أو  اخلاصــة  األحــداث  تنظيــم 
العالقــة معهــم، ابإلضافــة إىل أن اهتماماهتــا األوليــة هــي احلفــاظ علــى ســرية هــؤالء 
املهاجريــن وصيانتهــا مــن وســائل اإلعــالم . وختتلــف هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه 
دراســة )أمســاء أبــو بكــر 2008( الــي أظهــرت أن االتصــال املباشــر يعــد املصــدر األول 
للجمهــور يف احلصــول علــى املعلومــات، وختتلــف أيًضــا مــع نتائــج دراســة )رضــا هــاين 
2012(  الــي أكــدت علــى أن االتصــال املباشــر الــذي تقــوم بــه بعــض اجلمعيــات 

األهليــة يعــد أهــم مصــدر لتشــكيل وعــي الشــباب ابجلمعيــات.
د-معوقــات االتصــال الــي تواجــه القائمــن ابالتصــال يف العالقــة ابملهاجريــن غــر 

النظامين 
يرغبــون  ال  ألهنــم  ؛  فقــط  للمهاجريــن  قانونيــة  استشــارات  بتقــدمي  املنظمــة  تقــوم 
فياإلقامــةيف إيطاليــا ال يتطلعــون إىل االنتقــال لبلــد آخــر ؛ ولذلــك فــإن القانــون األورويب 
يلزمهــم برفــع بصماهتــم، وهــم يرفضــون ذلــك ألن القانــون يلزمهــم ابالســتقرار يف الــدول 
الــي وصلــوا إليهــا ســواء يف إيطاليــا أو اليــوانن؛ وابلتــايل فلــن ميكنهــم االنتقــال إىل فرنســا 

أو إىل إجنلــرا وإال تعرضــوا للشــرطة .
وعندمــا حاولــت الباحثــة التعــرف علــى البحــوث الــي تســتخدمها املنظمــة عــن فاعليــة 
وســائل االتصــال تبــن أن سياســة املؤسســة متنــع ذلــك متاًمــا ؛ ألهنــا ترتبــط خبصوصيــة 

املنظمــة .
ه-احلمــالت االتصاليــة ملنظمــة العفــو الدوليــة 

قامــت املنظمــة بتنفيــذ محــالت اتصاليــة اســتهدفت احملليــات واالحتــاد األورويب واإلعــالم 
اإليطــايل واحلكومــة اإليطاليــة، كمــا اســتهدفت رفــع وعــي الــرأي العــام اإليطــايل ، وهــي 
تعمــل علــى حتســن القوانــن اخلاصــة ابلرملانواحلكومــات والتوعيــة هبــا بشــكل رئيــس، 
يف  تقريريــن  املنظمــة  نشــرت  وقــد  اإلطــار.  هــذا  يف  تعمــل  هنــاك  احلكومــة  ومازالــت 
منتصــف وجنــوب إيطاليــا عــن القادمــن مــن اخلــارج، كمــا أهنــا تقــوم حبمايــة العاملــن مــن 
املهاجريــن ، مــع االهتمــام أبن تشــمل هــذه احلمايــة األطفــال املصحوبــن يف إيطاليــا .

)I welcome ( و-محلــة
وهــي محلــة كــرى لدعــم حقــوق الالجئــن. وقــد جــاءت هــذه احلملــة كنتيجــة للجمــود 
السياســي واالستســالم السياســي ألهــم قضيــة وهــي قضيــة الالجئــن  ، ويهــدف برانمــج 
أجــرت  الذيــن  املســئولون  أشــار  ؛وقــد  ابلالجئــن  للرحيــب  االســتعداد  احلملــة  هــذه 
املنظمــة معهــم املقابلــة إىل أن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس )80 %( يرحبــون ابلالجئــن 
، لدرجــة أن كثريــن منهــم علــى اســتعداد الســتضافتهم إىل منازهلــم؛ وذلــك بنــاًء علــى 
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دراســة مســحية علــى عينــة أكثــر مــن27 ألــف شــخص يف 27 دولــة يف مجيــع القــارات 
، وبنــاًء علــى رغبــة ســكان البــالد األصليــن يف الســماح هلــؤالء الالجئــن ابلعيــش يف 

دوهلــم .
     وقــد تصــدرت الصــن الرتيــب األول كأكثــر الــدول الــي ترحــب ابملهاجريــن ؛ 
حيــث ذكــر أقــل مــن نصــف األشــخاص الذيــن مشلهــم االســتطالع يف الصــن )46 
املبحوثــن يف  نصــف  مــن  أكثــر  وذكــر  منازهلــم،  إىل  الالجئــن  ســيأخذون  أهنــم   )%
أملانيــا )56 %( أهنــم ســيقبلون الالجئــن يف منطقتهــم ، وســيقوم واحــد مــن كل 10 
منهــم ابســتقباهلم يف منازهلــم ، ووافــق )87 %( مــن اجلمهــور يف اململكــة املتحــدة علــى 

الســماح لالجئــن ابلدخــول إىل بالدهــم. 

شكل رقم )5( محلة I Welcome على املوقع اإللكرتوين ملنظمة العفو 
الدولية

إن محلــة »أان أرحــب« ملنظمــة العفــو الدوليــة ال تتعلــق فقــط بــزايدة حجــم الدعــم املقــدم 
لالجئــن ، بــل إهنــا تُــرّوِج أيًضــا لسياســات ملموســة ملعاجلــة أزمــة الالجئــن يف العــامل كلــه 
، وذلــك بنــاًء علــى مفهــوم املشــاركة العادلــة للمســئولية بــن الــدول ؛ فهنــاك 193 دولــة 

يف العــامل و 21 مليــون الجــئ. 
وميكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن كــون هــذه احلملــة ليســت يف صلــب موضــوع البحــث 
غــر أن الباحثــة قامــت بعرضهــا يف إطــار اإلشــارة إىل هــذا النــوع مــن احلمــالت االتصاليــة 
الــي تســتهدف الرحيــب ابلالجئــن وليــس احلــد مــن اســتقباهلم مقارنــة بتلــك احلمــالت 
 ، النظاميــن  املهاجريــن غــر  مــن  احلــد  اســتهدفت  إليهــا، والــي  الــي ســبقت اإلشــارة 
عــالوة علــى أن منظمــة العفــو الدوليــة ينصــب عملهــا يف املقــام األول علــى محايــة حقــوق 

اإلنســان وال ســيما هــؤالء الالجئــن مقارنــة ابملهاجريــن.
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مناقشة النتائج : 
وقد توصلت هذه الدراسة إىل العديد من النتائج التالية:

1-تنــوع املنظمــات غــر احلكوميــة الــي هتتــم مبجــال اهلجــرة غــر الشــرعية يف إيطاليــا ، 
والي تعمل على تقدمي األنشــطة االتصالية واســتخدام وســائل اإلعالم بشــقيها التقليدي 
واجلديــد يف توعيــة الشــباب املقبلــن علــى جتربــة اهلجــرة غــر الشــرعية مــن خماطرهــا، وقــد 
اتضــح ذلــك مــن خــالل مجلــة املقابــالت الــي قامــت هبــا الباحثــة واالطــالع علــى بعــض 

وســائل االتصــال والتقاريــر اخلاصــة بتلــك املنظمــات عــن قــرب .
2-يســتهدف العمــل يف جمــال اهلجــرة غــر الشــرعية تكاتــف مجيــع املنظمــات علــى 
أم غــر حكوميــة ؛ وهــو  املنظمــات حكوميــة  اختــالف نوعياهتــا ســواء أكانــت هــذه 
؛  النتائــج  أظهرتــه  مــا  وهــو  بينهمــا  والتعــاون  والتكامــل  التنســيق  يســتلزم  الــذي  األمــر 
حيــث إن منظمــة اهلجــرة الدوليــة تتعــاون مــع هيئــة إنقــاذ الطفولــة يف إيطاليــا للحــد مــن 
هــذه الظاهــرة، ومــن أجــل حتقيــق مجيــع األهــداف االتصاليــة الــي يســعى إليهــا القائمــون 

ابالتصــال داخــل هــذه املنظمــات .
3-أشــارت نتائــج دراســة احلالــة الــي ُأجريــت علــى هيئــة إنقــاذ الطفولــة ضــرورة التوجــه 
إىل أن يشــارك األطفــال يف عمليــة إنتــاج املطبوعــات واألفــالم التوعويــة املتعلقــة مبجــال 
اهلجــرة غــر الشــرعية ســواء يف مصــر أو يف إيطاليــا علــى اجلانبــن علــى حــد ســواء ، ووفقــاً 
للدراســة االســتطالعية الــي قامــت هبــا الباحثــة يف مصــر أيضــاً ؛ حيــث تبــن أن لألطفــال 
واملراهقــن دورًا ابلــغ األمهيــة يف طــرح األفــكار اخلاصــة مبضمــون املطبوعــات اإلعالميــة، 
واألفــالم التوعويــة ابإلضافــة إىل أن الرســائل اإلعالميــة املوجهــة للطفــل ينبغــي أن تتســم 
بطبيعــة خاصــة؛ نظــراً ألن للطفــل طبيعــة خاصــة وأن عمليــة حتريــر الرســالة اإلعالميــة 
املوجهــة إليــه ينبغــي أن تتســم ابلدقــة والوضــوح والتبســيط ملفهــوم اهلجــرة غــر الشــرعية 

وخماطرهــا .
4-تتصــدر وســائل االتصــال احلديثــة موقًعــا مهًمــا علــى قائمــة الوســائل االتصاليــة الــي 
تعتمــد عليهــا املنظمــات –حمــل الدراســة- ؛ حيــث تعتمــد املنظمــات عليهــا بصفــة كبــرة 
مقارنــة هبــذه الوســائل التقليديــة ، وهــو مــا اتفقــت عليــه املنظمــات الثالثــة كلهــا ىف أن 
للموقــع اإللكــروين دورًا يف نشــر املعلومــات عــن خماطــر اهلجــرة غــر الشــرعية ، وكوســيلة 
لنشــر املعلومــات املرتبطــة مبضامــن احلمــالت االتصاليــة، وكذلــك يف نشــر اإلحصــاءات 
الــي تبــن أكثــر الــدول الــى تصديــرًا هلــؤالء املهاجريــن . وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا 
أشــارت  الــي   Maourizio Ambrosini,2015 دراســة  إليــه  توصلــت 
نتائجهــا إىل أن مؤسســة )Naga( هتتــم إبصــدار جريــدة إلكرونيــة وتنشــر أحبــااًث عــن 
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تشــكيل الــرأي العــام وأهنــا تقــوم بتدشــن كثــر مــن احلمــالت التوعويــة ابهلجــرة هبــدف 
محايــة املهاجريــن مــن خماطــر اهلجــرة غــر الشــرعية.

5-إن عملية اإلنتاج اإلعالمي ملطبوعات احلمالت االتصالية وكافة الوســائل املرتبطة 
بتوعيــة املهاجريــن الُقصَّــر تســتلزم إجــراء حبــوث كميــة وكيفيــة فيــكل الــدول املعنيــة ابألزمــة 
وخباصــة يف مصــر وإيطاليــا ، وهــو األمــر الــذي دفــع هيئــة إنقــاذ الطفولــة يف إيطاليــا ومجعيــة 
الشــباب للســكان والتنميــة )YAPD( يف مصــر إىل إجــراء هــذه البحــوث املشــركة 
كخطــوة رئيســة قبــل التخطيــط للحمــالت االتصاليــة وتنفيذهــا وإجــراء قيــاس بعــدي . 
وتعكــس هــذه اخلطــوة )إجــراء البحــوث( عمليــة التفكــر العلمــي واملنهجــي الصحيــح 
الــذي تتبعــه هــذه املؤسســات قبــل الشــروع يف تنفيــذ احلمــالت التوعويــة الــي تقــوم هبــا .

6-ميكــن القــول إن هنــاك تنوًعــا يف اســتخدام وســائل اإلعــالم للحــد مــن املهاجريــن 
غــر النظاميــن علــى اختــالف جنســياهتم، وقــد اشــتملت هــذه الوســائل األفــالم التوعويــة 
مثــل )The Italiannaire( والرســوم املتحركــة واإلعــالانت التوعويــة الــي قامــت هبــا 
علــى املواقــع اإللكرونيــة واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي مثــل الفيســبوك وتويــر 
وأنســتجرام ويوتيــوب ، وهنــاك حمدوديــة ىف اســتخدام وســائل اإلعــالم التقليديــة يف هــذا 

اجملــال مثــل التليفزيــون .
7-يواجــه القائمــون ابالتصــال يف هــذه املنظمــات كثــرًا مــن املعوقــات االتصاليــة الــي 
أيتــى يف مقدمتهــا )اللغــة(؛ حيــث إن غالبيــة املهاجريــن إن مل يكــن مجيعهــم ال جييــدون 
اللغــة اإليطاليــة قبــل الســفر إىل إيطاليــا، وهــو مــا دفــع القائمــن ابالتصــال إىل االســتعانة 
ابلوســيط الثقــايف ؛ وهــو طــرف رئيــس يف العمليــة االتصاليــة بــن مــن يســتقبلون املهاجريــن 
مــن األطفــال الُقصَّــر غــر املصحوبــن. ومــن املالحــظ االســتعانة بكثــر مــن االســتماالت 
االتصاليــة واإلقناعيــة يف حتقيــق أهــداف احلمــالت التوعويــة املقدمــة للمهاجريــن . وقــد 
منظمــة  اســتخدمتها  الــي  التخويــف كتلــك  اســتماالت  االســتماالت  هــذه  أبــرز  كان 
اهلجــرة الدوليــة يف محلتهــا )aware migrant( مســتعينة أبســلوب الســرد القصصــي 
ألحــد املهاجريــن الذيــن تعرضــوا للعنــف يف ليبيــا كمــا تعرضــت زوجتــه لالغتصــاب مــن 
أحــد الوســطاء األفارقــة لتهجرهــم إىل إيطاليــا ، وهــو األمــر الــذي ُيشــكِّل انقــوس خطــر 
ملــن ينتــوي القيــام مبحــاكاة الرحلــة يف املســتقبل ، ويف ذات الوقــت حيمــل دالالت اتصاليــة 
تراهــا الباحثــة قويــة ، وهــي هــذه الداللــة الــي تتمثــل يف القــدرة علــى اإلقنــاع مــن خــالل 
االستشــهاد وبتوظيــف احلجــج القويــة ،  وبتصويــر احــرايف هلــؤالء الذيــن خاضــوا جتربــة 

اهلجــرة غــر الشــرعية إىل إيطاليــا عــر البحــر مــن األفارقــة بشــكل عــام . 
8-وبوجــه عــام هتتــم املنظمــات –حمــل الدراســة- بــدور اإلعــالم التوعــوي للمهاجريــن، 
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ولكــن حجــم هــذا االتصــال املباشــر مــع املهاجريــن يتضــاءل نظــراً لعائــق اللغــة مــن جانــب، 
ونظــراً خلصوصيــة التعامــل املباشــر معهــم حفاظًــا علــى الســرية يف إدارة العالقــات معهــم ؛ 
األمــر الــذي جيعــل هــؤالء املهاجريــن يف منــأى عــن احلديــث إىل وســائل اإلعــالم أو أي 
نــوع مــن أنــواع االتصــال إال بتصريــح مــن اجلهــات األمنيــة ، وهــو األمــر الــذي كان عائًقــا 
ىف إجــراء جانــب مــن هــذه الدراســة علــى هــذه الفئــة لقيــاس فاعليــة برامــج التوعيــة الــي 

تقــوم بتخطيطهــا وتنفيذهــا املنظمــات املعنيــة ابملهاجريــن .
9-مل تكــن مجيــع احلمــالت االتصاليــة الــي قامــت هبــا املنظمــات هبــدف التأثــر يف فئــات 
املهاجريــن املقبلــن علــى اهلجــرة غــر الشــرعية يف موطنهــم ، بــل مت توجيــه بعــض األنشــطة 
االتصاليــة املرتبطــة ابلتوعيــة إىل الــرأي العــام اإليطــايل وللمؤسســات السياســية وأصحــاب 
القــرار واملســئولن هبــدف احلــد مــن ســلبية الصــور الذهنيــة الــي تتناوهلــا وســائل اإلعــالم 

مــن جانــب وحلــل األزمــة مــن جانــب آخــر .

ما يثره البحث من دراسات مستقبلية:
تثــر هــذه الدراســة احلاليــة كثــرًا مــن البحــوث املســتقبلية الــي ميكــن تســليط الضــوء 
عليهــا ، ومنهــا علــى ســبيل املثــال توظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي والتطبيقــات 
اإللكرونيــة للهاتــف احملمــول يف عمليــة االجتــار ابلبشــر وهــي ظاهــرة ليســت جديــدة؛ 
فاالجتــار ابلبشــر قضيــة قدميــة ، ولكــن مت اســتحداث اإلنرنــت كوســيلة يف إجــراء البيــع 
والشــراء ، ابإلضافــة إىل أمهيــة دراســة الــدور اجملتمعــي واملســئولية االجتماعيــة ملنظمــات 
اجملتمــع املــدين –حديثًــا- يف االهتمــام هبــذه الظاهــرة ، وخباصــة بعــد إطــالق الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســى ملبــادرة »قــوارب النجــاة« ؛ لدراســة فاعليــة هــذه املبــادرة واملســتهدفن 

منهــا ، وأهــم وســائل االتصــال املســتخدمة يف الرويــج هلــا.
كمــا تــرى الباحثــة أنــه مــن األمهيــة مبــكان إجــراء حبــوث تطبيقيــة علــى منظمــات اجملتمــع 
املــدين يف مصــر ؛ وذلــك للكشــف عــن دورهــا يف هــذا اجملــال وقيــاس فاعليــة الرامــج 
التوعويــة هلــا والكشــف عــن أنشــطتها االتصاليــة احلديثــة ومــدى توظيفهــا لوســائل اإلعــالم 

اجلديــد يف حتقيــق أهدافهــا.
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بتاريــخ  رومــا  يف  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  مبقــر  وذلــك   ،  )Aware Migrant(

. 2016/12/28
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صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

78- لإلطالع على احلملة يُرَجى الدخول على الرابط التايل :
https://www.iom.int/news/iom-italy-launch-aware-

migrants-campaign
79- مت إجراء مقابلة مع كل من السيدة Chiara Garri  مسئول السياسات 

البحثية ، والسيد Riccardo Nouryاملتحدث الرمسي للمنظمة بتاريخ 
2017/2/15 ، وذلك مبقر منظمة العفو الدولية يف روما .


