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كلمة أولى

لقد أثرت جائحة فيروس كوفيد19- بشكل كبير على الهجرة والتنقل في جميع أنحاء العالم، والطريقة التي نفكر بها 
ونتحدث عن الهجرة بشكل عام. في فترة األزمة هذه، أصبحت الثقة واالأمن العام من االهتمامات الرئيسية، وزادت من حدة 
ة. يؤدي هذا االتجاه االأخ�ي إىل تفاقم الحاجة إىل رسد  ي السنوات االأخ�ي

ي شهدنا تزايدها �ف
ايد حول الهجرة ال�ت ف الخطاب المستقطب بشكل م�ت

وري لحماية بيئة مواتية لصنع سياسات الهجرة وإدارتها بشكل سليم. ط مسبق �ف متوازن حول الهجرة ك�ش

رشادات العلمية إىل صميم خطاب الهجرة، والذي بدوره  عادة االإ وري الإ إن تعزيز وعي وفهم أعمق للتصورات والمواقف تجاه الهجرة أمر �ف

ي سياق االأوروبية المتوسطية، حيث 
ي إعادة التوازن إىل عملية ال�د وبالتاىلي استعادة ثقة الجمهور. وهذا أمر حيوي بشكل خاص �ف

سيساعد �ف

يمكن اعتبار الهجرة جزًءا ال يتجزأ من االنتعاش االقتصادي إذا تم تنفيذها بطريقة واعية وجادة وعىل أساس سياسات هجرة سليمة وفعالة.

ي المنطقة االأوروبية المتوسطية« الصادر عن المركز الدوىلي 
يقدم الفصل الثالث من »تأث�ي المواقف العامة تجاه الهجرة عىل البيئة السياسية �ف

اتيجيات واالأساليب المختلفة للتواصل  ي هذه المسألة الحاسمة من خالل تسليط الضوء عىل االس�ت
لتنمية سياسات الهجرة مساهمة ملحوظة �ف

العام بشأن الهجرة وكيف يمكن أن تصبح فعالة.

تمت صياغة توصيات الدراسة قبل اندالع الجائحة الحالية، وتبدو أك�ش واقعية ح�ت اليوم حيث يجب تكثيف الجهود للتخلص من المعلومات 

، نحن بحاجة إىل تزويد صانعي السياسات بخيارات سياسية  ي تفاقمت بسبب الوباء. االآن أك�ش من أي وقت م�ف
المضللة واسعة النطاق، وال�ت

ي المنطقة االأوروبية 
ة للهجرة - وهو تحد كب�ي �ف رشادات ومتجاوبة لمواجهة المعلومات المضللة والتصورات العامة غ�ي المستن�ي مستندة إىل االإ

المتوسطية وخارجها.

Lukas Gehrke

نائب مدير المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، مدير أبحاث السياسات واالستراتيجيات
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تتوافق مع قيم جمهورهم بطريقة من المرجح أن تث�ي التعاطف.

ة للجدل 	  عىل الرغم من أن هذا التقرير يستخدم مثاالً لالتصاالت المتعلقة بسياسة الهجرة، إال أنه يمكن اتباع نفس النهج للسياسات المتعلقة بأي قضية مث�ي

سياسًيا.

ي هذا التقرير والسعي إىل دمج 	 
ي تسعى إىل دمج القيم نهًجا منهجًيا مثل ذلك الموجود �ف

يجب أن تستخدم التواصل بشأن سياسات الهجرة المستقبلية ال�ت

قيم الجمهور المستهدف

ات كل نوع من أنواع التواصل هذه باستخدام االأساليب التجريبية، سواء كانت تجارب ميدانية أو معملية أو 	  يجب أن تخت�ب االأبحاث المستقبلية بقوة تأث�ي

دراسات استقصائية.

يجب أيًضا مراعاة مخطط القيم واالأشكال البديلة، والميول النفسية، عىل سبيل المثال، أنواع الشخصية.	 

ي أصبح بعضها قديًما إىل حد ما االآن.	 
عالوة عىل ذلك، يجب مواصلة تحس�يف مخطط القيم وعمليات تشغيلها، وال�ت
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يذيفنت صخلم

يبدأ هذا التقرير بتقديم ملخص للتوصيات الرئيسية من إرشادات الأفضل الممارسات الحالية للتواصل بشأن الهجرة	 

ف عىل الرسائل المستندة إىل القيم.	  ك�ي التوصية االأك�ش شيوًعا هي ال�ت

ي من المرجح أن تعمل فيما يتعلق 	 
ي االعتبار ماهية الرسائل المستندة إىل القيم ونوع الرسائل المستندة إىل القيمة ال�ت

ومع ذلك، فقد أخذ القليل من العمل �ف

حيل. بال�ت

ية واسعة ومستقرة يحملها 	  ف نسانية االأساسية: أهداف تحف�ي ف عىل نظرية شوارتز للقيم االإ ك�ي ثم يلخص هذا التقرير االأدبيات االأكاديمية حول القيم، مع ال�ت

ي تتنبأ بالمواقف تجاه قضايا وسلوكيات معينة.
ي الحياة، وال�ت

االأفراد �ف

ف - موصوفة 	  ، والتحف�ي ي
نجاز، ومذهب المتعة، والتوجيه الذا�ت ف هذه القيم الع�ش - الشمولية، واالإحسان، والتقاليد، واالمتثال، واالأمن، والقوة، واالإ العالقة ب�ي

بيانًيا.

بالمواقف 	  ترتبط  والسلطة  والتقاليد  واالأمن  التوافق  أن  ف  ي ح�ي
�ف للهجرة،  المؤيدة  بالمواقف  ترتبط  ي 

الذا�ت والتوجيه  ف  والتحف�ي واالإحسان،  الشمولية،  أن  يتضح 

المناهضة للهجرة.

ي 	 
من المرجح أن يؤدي مواءمة اتصال سياسة الهجرة مع قيم الجمهور المستهدف إىل إثارة التعاطف مع الرسالة. ومع ذلك، فإن الرسائل القائمة عىل القيم ال�ت

ثارة التعاطف وقد تث�ي الكراهية. ال تتما�ش مع رسائل الجمهور أقل احتمالية الإ

ي البحر االأبيض المتوسط قدمها المركز 	  يقوم هذا التقرير بعد ذلك بتحليل أمثلة التواصل بشأن سياسات الهجرة من قائمة جرد تضم 531 حملة من كال جان�ب

الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة.

ثم يتم النظر بشكل منهجي إىل مدى توافق هذه الحمالت مع توقعاتنا المستمدة من إطارنا النظري.	 

ف احتوت جميع الحمالت المناهضة للهجرة عىل تلك الرسائل.	  ي ح�ي
احتوت عدد قليل من الحمالت المؤيدة للهجرة عىل رسائل قائمة عىل القيمة، �ف

ف تضمنت الحمالت المناهضة للهجرة قيًما 	  ي ح�ي
وبالمثل، تضمنت عدد قليل جًدا من الحمالت المؤيدة للهجرة قيًما إىل جانب »الشمولية« و »الحماسة«، �ف

مرتبطة بالمواقف المؤيدة والمناهضة للهجرة.

 	. ي
يتم عرض أمثلة لكل حالة بشكل مر�أ

ي 	 
يزود هذا التقرير صانعي السياسات بفهم ما هو التواصل القائم على القيم وكيف يمكن، باستخدام بيانات قوية، توصيل السياسات ال�ت
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مقدمة

ي يُقال إنها غالًبا ما 
عالم، وال�ت ي وسائل االإ

ركزت دراسات االتصال المتعلقة بالهجرة بشكل كب�ي عىل الصور السلبية أو غ�ي التمثيلية للمهاجرين �ف

ف الذين يستخدمون هذه االأطر الأسباب انتخابية  ف السياسي�ي ، أو من قبل الفاعل�ي ف تكون مبالغة من أجل الحصول عىل قراء أو مشاهدين إضافي�ي

االتصاالت  االأكاديمية حول  البحوث  تميل  النحو،  2019(. عىل هذا  وآخرون،   Blassnig King and Wood، 2001؛  المثال  سبيل  )عىل  اتيجية  اس�ت

ي االعتبار 
عالمية أو العلوم السياسية. طور بصورة أقل كل بحث يأخذ �ف المتعلقة بالهجرة إىل أن تكون مستمدة من مجاالت الدراسات االإ

اتيجي الأسباب شائنة أقل، يمكن القول، فّعالية. بالرغم من ذلك، أو ربما بسببه، قام عدد من مجموعات المنا�ة  م�ت يكون االتصال االس�ت

رشادات إما  ة بإصدار إرشادات للتواصل بشأن الهجرة. بسبب أصلهم، كان الهدف من هذه االإ ي السنوات االأخ�ي
والمنظمات غ�ي الحكومية �ف

البلدان المضيفة. وللسبب نفسه، فقد كانت  ي 
ف �ف ف والناخب�ي ف المواطن�ي يجابية تجاه المهاجرين أو الهجرة ب�ي ضمنًيا أو �يًحا هو زيادة االإ

اتها عىل السلوك، عىل الرغم من أن هذا  ف أنواع التواصل وتأث�ي ي فهم علمي قوي أو منهجي للعالقة ب�ي
ي العادة متجذرة جزئًيا فقط �ف

جذورها �ف

ورة مصداقيتها أو فائدتها. ال يعكس بال�ف

ي االأدبيات 
التواصالت المتعلقة بالهجرة يجب أن تستند إىل القيم - �ف ف - وهي أن  تضع هذه الدراسة التوصية االأك�ش شيوًعا من الممارس�ي

ي  االأورو�ب االجتماعي  المسح  بيانات  استخدام  ثم  االأساسية«  نسانية  االإ »القيم  لـ  النفسية  نظرية شوارتز  تقديم  االأوسع من خالل  العلمية 

. يُقال إن الرسائل المبنية  ي أدبيات علم النفس السيا�ي
ف هذه القيم و المواقف تجاه الهجرة، وهي عالقة راسخة بالفعل �ف لتصور العالقة ب�ي

ي تتعارض مع قيم جمهورها من المرجح أن تث�ي 
ف أن تلك ال�ت ي ح�ي

عىل القيم المتوافقة مع قاعدة جمهورها من المرجح أن تث�ي التعاطف، �ف

الكراهية. بالنظر إىل التوجهات المتوازنة القيمة الأولئك الذين لديهم مواقف معتدلة تجاه الهجرة، يجب أن تحاول رسائل الهجرة المقنعة 

أيًضا تعبئة قيم معارضتها؛

ف أن الرسائل المناهضة  ي ح�ي
ي التوافق والتقاليد واالأمن والسلطة، �ف

بمع�ف آخر، يجب أن تحشد الرسائل المؤيدة للهجرة قيم شوارتز المتمثلة �ف

. ف ي والتحف�ي
أ قيم الشمولية، واالإحسان، والتوجيه الذا�ت للهجرة يجب أن تع�ب

ي البحر االأبيض المتوسط كما أنتجتها المنظمات غ�ي الحكومية  ي حمالت التواصل بشأن الهجرة من كال جان�ب
ينتقل التقرير بعد ذلك إىل النظر �ف

 ،)ICMPD( وصناع السياسات العامة. تم توف�ي هذا الجرد لحمالت التواصل المتعلقة بالهجرة من قبل المركز الدوىلي لتطوير سياسات الهجرة

وهي منظمة دولية من 17 دولة عضو من أوروبا مكرسة للبحث والمشاريع واالأنشطة حول القضايا المتعلقة بالهجرة ولتقديم توصيات بشأن 

السياسات للوكاالت الحكومية للدول، وكذلك الوكاالت الحكومية والحكومية الدولية الخارجية والمنظمات الدولية. ومع ذلك

ق البحر االأبيض المتوسط. ثم يتم النظر بشكل  فإن جرد حمالت الهجرة يحتوي عىل حاالت من جميع أنحاء أوروبا وكذلك من جنوب ورسش

منهجي إىل مدى توافق هذه الحمالت مع توقعاتنا كما هو مستمد من إطارنا النظري ويظهر أن عدًدا قليالً من الحمالت المؤيدة للهجرة 

ف أن جميع الحمالت المناهضة للهجرة احتوت هذه الرسائل. وبالمثل، تضمنت عدد قليل جًدا  ي ح�ي
احتوت عىل رسائل قائمة عىل القيم، �ف

ف تضمنت الحمالت المناهضة للهجرة قيًما مرتبطة بالمواقف  ي ح�ي
من الحمالت المؤيدة للهجرة قيًما إىل جانب »الشمولية« و »الحماسة«، �ف

المؤيدة والمناهضة للهجرة. يتم عرض أمثلة عىل كل حالة قبل مناقشة تداعيات التواصل بشأن السياسات.
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رشادات الحالية للتواصل بشأن الهجرة الإ

ي االعتبار أنواع 
ي نقطة البداية النظرية لهذا التقرير من المؤلفات االأكاديمية، حيث ال يزال هناك أدبيات غ�ي متطورة نسبًيا مع االأخذ �ف

ال تأ�ت

؛  Walter وآخرون، 2019  انظر Kalla and Broockman، 2020؛  الصلة،  النتائج ذات  )ومع ذلك، لالطالع عىل  الفعالة  الهجرة  اتصاالت 

ي السنوات 
Nelson and Garst، 2005؛ Bansak وآخرون، 2017(، ولكن عوًضا عن ذلك من االأدب الخاص بصانع السياسات أو الممارس. �ف

ي تحدد توصيات حول كيفية التواصل الفعال بشأن قضايا الهجرة بطريقة قد 
ت مجموعات منا�ة الهجرة عدًدا من التقارير ال�ت ة، ن�ش االأخ�ي

ي الجدول 1 أدناه، أقوم بتجميع 
ي هذا القسم، أستعرض نتائج ستة من هذه التقارير، تم ن�ش خمسة منها منذ عام 2017. �ف

تغ�ي المواقف. �ف

هذه النتائج.

... لكسب  ف  ف التقدمي�ي يف )2019( من مجموعة سياسات الهجرة عدًدا من التوصيات وخيارات السياسة لـ »المتواصل�ي أوالً، تقدم هند رسش

اتيجية االتصاالت والقيادة«؛  يف سبع توصيات: )1( »تطوير اس�ت ي »التواصل الفعال بشأن الهجرة«. بشكل عام، قدمت هند رسش
النقاش« �ف

ف  ف الرسمي�ي عالم للمتحدث�ي ي ذلك من خالل إعداد قوائم لوسائل االإ
اكات، بما �ف ي ال�ش

ي ذلك المهاجرين، وتب�ف
، بما �ف ف )2( »اختيار رسل موثوق�ي

«؛ )3( »تطبيق النهج القائم عىل القيمة والمشاعر«؛ )4( »القيادة بالحلول القائمة عىل االأمل«؛ )5( »كن مرئًيا«، مرة أخرى من  ف المحتمل�ي

وجهة نظر قائمة عىل القيمة ووجهة نظر عاطفية؛ )6( »استهداف جمهور مرن«، أي أولئك الذين لديهم مواقف أك�ش اعتدااًل وأقل ترسًخا؛ و 

)7( »دعم التقارير العادلة«. كما نرى

ي تقف وراء التواصل؛ )2( و )5( و )6( تتعلق بتسليم التواصل،)3( و )4( فقط يتعلقان بمحتوى التواصل.
)1( و )7( يتعلقان بالمؤسسات ال�ت

ي الجدول 1 أدناه.
تنقسم توصيات كل دليل إىل هذه االأنواع الثالثة - المؤسسات والتسليم والمحتوى - �ف

ثانًيا، تقرير معهد سياسات الهجرة الصادر عن Banulescu-Bogdan )2018( - »عندما ال تكون الحقائق مهمة: »كيفية التواصل بشكل أك�ش 

المفرطة »للحقائق«  الوفرة  أن  ي 
ة تع�ف االأخ�ي عالمية  التكنولوجية والسياسية واالإ ات  التغي�ي بأن  الهجرة« يجادل  تكاليف وفوائد  فعالية حول 

ي االعتبار عند التواصل 
ح المؤلف ستة دروس يجب أن يضعها القائمون عىل التواصل �ف قوضت مصداقيتها االجتماعية. عىل هذا النحو، يق�ت

الحجج  الدراسة؛ )2( »تجنب  الهدف« الأن االقتصاد ليس سوى قيمة واحدة قيد  التكلفة والعائد قد تخطئ  الهجرة: )1( »تحليالت  بشأن 

ي تنتقد المعتقدات �احة من أجل تجنب إطالق آليات دفاعية فيما يتعلق بالذات أو هوية 
ي قد تكون آراء كهجمات شخصية« أو ال�ت

ال�ت

اك  المجموعة؛ )3( »امنح الناس مخرًجا بدالً من محاولة إثبات خطأهم«؛ )4( »تجنب تكرار االأفكار الخاطئة - ح�ت لفضح زيفها«؛ )5( »إرسش

ة طويلة من دورة االنتخابات أو االأزمة«. ي بناء ثقافة التفك�ي النقدي قبل ف�ت
رسل موثوق بهم من جميع االأروقة«؛ )6( »ابدأ �ف

من  شاملة  قائمة  بودوان  الملك  لمؤسسة  واالندماج  الهجرة  اتيجي حول  االس�ت التواصل  يقدم  تتواصل:  »كيف   )2006( مارثوز  مقال  ثالًثا، 

اتيجي ي من المرجح أن تسهل التواصل االس�ت
تيبات المؤسسية ال�ت : ال�ت ي ذلك أقسام التوصيات المتعلقة بما يىلي

التوصيات، مع أمثلة، بما �ف
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عالم والصحافة واالأدوات  ؛ لكيفية تحديد جمهورك المستهدف؛ كيفية تأط�ي الرسائل؛ والحًقا مجموعة من التوصيات للعمل مع وسائل االإ

ات الشعبية  ف . وتليها سبعة »مبادئ إرشادية« تتعلق )1( بأهمية القيم بدالً من الحقائق وحدها؛ )2( إدراك التح�ي ف المختلفة المتاحة للمتواصل�ي

ك. )4( تحييد المعارضة بتقويض حججهم وبالتاىلي عىل االأقل منع أصحاب المواقف الوسطية من  والتغلب عليها؛ )3( البدء من موقف مش�ت

التحرك. )5( بالمثل تجاهل أو تقويض االأك�ش عدائية؛ )6( أن تكون موجهة نحو الحلول و )7( تنسق مع المنظمات غ�ي الحكومية االأخرى. ثم 

ي قد يبدو بعضها واضًحا رغم أنها ال تزال يستحق التكرار، ليكون »واثًقا« و«الئًقا« و«واضًحا ولكن 
يقدم مارثوز سلسلة من »النصائح«، وال�ت

بدون شعارات« و«مالئم للجمهور« و«متسق«، الختيار المرسل المناسب ومضاعفة )أي تكرار( الرسائل االأساسية.

غ )2019( بعنوان »تجاوز االأزمة«: تقدم التوصيات الخاصة باتصاالت المفوضية االأوروبية بشأن الهجرة ست توصيات  رابعاً ، مقال بام�ب

ف عىل الهجرة من  ك�ي موجهة إىل المفوضية االأوروبية، عىل الرغم من كونها مفيدة لمراسىلي الهجرة بشكل عام. وتلك هي: )1( تجنب زيادة ال�ت

خالل تعديل اللهجة والمحتوى؛ )2( استخدام أطر أك�ش تنوًعا، وخاصة تجنب إدارة االأزمات، والتحدث عن القضايا االقتصادية والقائمة عىل 

أساس القيمة؛ )3( استخدام رسد القصص بدالً من مجرد الحقائق؛ )4( استهداف مجموعات الجمهور؛

ي سياقها الصحيح بدالً من ربطها بالمسائل الخاطئة، عىل سبيل 
)5( جعل الرسائل سهلة الهضم وقابلة للقياس؛ )6( وضع مسائل الهجرة �ف

المثال إصالحات سوق العمل.

ي أوقات التحدي سبعة »مبادئ« يجب 
ف �ف ف والالجئ�ي حيب بأمريكا )2018( بعنوان »الوقوف مًعا: رسائل لدعم المسلم�ي خامًسا ، تقرير ال�ت

ي االعتبار من أجل »تطوير القصص والرسائل«. وتلك هي: )1( صياغة رسائل لمواجهة وإعادة تشكيل التصورات بدالً من الحقائق؛ 
وضعها �ف

لغة واضحة  استخدام   )5( االأساسية؛  القيم  ي 
�ف النقاش  )4( رسائل موضوع  الدقة؛  يجاز عىل  لالإ االأولوية  إعطاء   )3( العاطفة.  مناشدة   )2(

ف عىل االإجراءات؛ )7( اصنع الرسائل حول جمهورك وليس نفسك. ك�ي ومخت�ة بدالً من المصطلحات؛ )6( ال�ت

سادًسا، كريستيانو )2017: 12( جادل بأن »التواصل بشأن المصلحة العامة« الفعال يوفر خمس قواعد تتبعها الحمالت االأك�ش فاعلية:  )1( 

تكون ب�ية أو تعتمد عىل المجاز؛ )2( يتواصلون مع قيم الجمهور المستهدف؛ )3( يستخدمون القصص. )4( الدعوات إىل اتخاذ إجراء 

تتناول  ي 
ال�ت االأخرى  التقارير والمقاالت  العديد من  الدراسات، هناك  النظر عن هذه  العاطفة. بغض  ؛ و)5( يستفيدون من  ف ك�ي ال�ت شديدة 

خرائط  رسم  أو   )ARK, 2018( الهجرة  أو   )Ahad and Banulescu-Bogdan, 2018 المثال  سبيل  )عىل  التكامل  مثل  الصلة  ذات  القضايا 

.)Field, 2020( »ي قطاع الهجرة
»التكتيكات ال�دية �ف

ي جميع التقارير 
ي الجدول 1 أدناه. كانت التوصية الوحيدة الموجودة �ف

ي يتداخل بعضها مع بعض، موضحة �ف
توصيات هذه الدراسات، وال�ت

ف  ك�ي ي يجب ال�ت
ك�يف عىل القيم. ومع ذلك، يقدم كل تقرير معلومات عملية قليلة إىل حد ما حول المقصود بالقيم، والقيم ال�ت الستة هي ال�ت

عليها وكيف ينبغي استخدام القيم.
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الجدول 1. ملخص للتوصيات الرئيسية من إرشادات أفضل الممارسات الحالية للتواصل بشأن الهجرة
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اتيجية تيبات االس�ت ال�ت

اتيجية تواصل استباقية تطوير اس�ت

اكات للتواصل/دعم االآخرون إقامة رسش

ابحث واستهدف الجمهور صاحب المرونة، واعرف تصوراتهم وأحكامهم المسبقة

محتوى التواصل

ف عىل القيم ك�ي ال�ت

مناشدة العاطفة

يجابية/الحلول ف عىل االأمل/االإ ك�ي ال�ت

تجنب مهاجمة الجمهور

ف عليها ك�ي تجنب تكرار االأفكار المعارضة / وزيادة ال�ت

كة جد أرض مش�ت

حايد الجداالت المعارضة

استخدم أسلوب رسد القصص

توصيل التواصل

ف ي ذلك المهاجرين أو المعتدل�ي
اخ�ت رساًل ذوى مصداقية، بما �ف

استخدم الرسائل الموجزة / سهلة االستيعاب / المركزة

كن صاحب رؤية

عالوة عىل ذلك، فإن التوصيات والدراسات المذكورة أعاله من قبل مجموعات المنا�ة مفيدة جًدا الأن نتائجها مستمدة من التطبيق والتجارب 

ات  ف ي العالم الواقعي يمكن أن تؤدي إىل نتائج خاصة فقط ببعض المواقف أو التح�ي
الواقعية. ومع ذلك، فإن خصوصية وتعقيد كل تجربة معينة �ف

ي االأدبيات االأوسع 
عدادات الخاضعة للرقابة. عىل هذا النحو، من المفيد دمج توصيات الممارس هذه ووضعها �ف ي يصعب اكتشافها خارج االإ

ال�ت

الرسائل  عىل  ذلك  وعواقب  القيم  حول  االأكاديمية  المؤلفات  االعتبار  ي 
�ف نأخذ   ، التاىلي القسم  ي 

�ف النظرية.  الناحية  من  والمدعومة  علمًيا  المنتجة 

اتيجية المتعلقة بالهجرة. س�ت االإ
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ما هي القيم؟

نسانية. لكل من هذه التصنيفات، يمكن التعرف عىل »القيم«  ين، قام علماء النفس بمحاوالت عديدة لتصنيف »القيم« االإ طوال القرن الع�ش

ي القوة أو تحديد 
المكونة، ويتم استخالصها من مجموعة محدودة، وتميل إىل االرتباط ببعضها البعض بطريقة منهجية، وتختلف قليالً �ف

ف االأفراد ويمكن استخدامها  ، وتختلف أك�ش بشكل كب�ي من حيث القوة واالأولويات النسبية ب�ي االأولويات النسبية داخل االأفراد عىل المدى القص�ي

ي. ف للمواقف بشأن القضايا الزمنية االأك�ش تحديًدا والسلوك الب�ش بنجاح كمتنبئ�ي

القيم  أن  ذكر  الذي  »ألبورت«،  قبل  من   1961 عام  منذ  االأقل  عىل  ي  الب�ش والنشاط  للمواقف  ف  كمتنبئ�ي القيم  أهمية  لوحظت  بالفعل، 

ف عىل الفهم هو توجيه قيمة االآخر  ك�ي ي الحياة، وكل نشاط الشخص موجه نحو تحقيق قيمه. وبالتاىلي فإن ال�ت
الشخصية هي القوة المهيمنة �ف

 Murray )1938( نسانية االأك�ش بروًزا نظريات ي الحياة )ألبورت، 1961: 543(.’ تتضمن بعض نظريات القيمة االإ
- أو، يمكننا القول، فلسفته �ف

 Cawley, ,)1984( .وآخرون ،Rokeach )1973( ،Feather and Peay )1975( ،Maloney and Katz )1976( ،Hofstede )1980( ،Wicker

Martin and Johnson )2000(, Peterson and Seligman )2004(, Schwartz )1992, 1994, 2012( و Talevich وآخرون. )2017(. من 

نسانية هذه، هي المالحظة المقلقة لـ Jost وآخرون. )2016: 351( أن مفاهيم »  الجدير بالذكر، إىل جانب االتساع الهائل لنظريات القيمة االإ

واضعي النظريات هؤالء« تحمل القليل من التشابه مع بعضها البعض«.

ربما كان مخطط القيم االأبرز واالأك�ش استخداًما هو نظرية شوارتز للقيم الشخصية االأساسية )1992(. يعرّف شوارتز القيم عىل أنها تمثيالت 

ي حياة االأفراد. تم تكرار هذا 
ية واسعة، بدالً من السلوكيات تجاه مواقف معينة، وكمقاييس ثابتة للمبادئ التوجيهية �ف ف معرفية الأهداف تحف�ي

ية ثابتة أو معتقدات حول  ف ي االأعمال الالحقة، مثل Brosch and Sander )2013: 3( الذي يحدد القيم عىل أنها »بنيات تحف�ي
التعريف للقيم �ف

، أظهر شوارتز  ي ي تتجاوز مواقف محددة وتوجه اختيار أو تقييم السلوكيات واالأحداث«. بعد االختبار التجري�ب
الحاالت النهائية المرغوبة ال�ت

ضة. تظهر هذه  ية« متعددة مصحوبة بآليات سببية تطورية مف�ت ف )1992( أن هناك ع�ش قيم أساسية وداخل كل منها توجد »أهداف تحف�ي

ف أنها تختلف  ي البداية ولكن تم التخلص منها بعد أن تب�ي
ة - الروحانية - �ف اح القيمة الحادية ع�ش القيم لتكون متسقة ع�ب الثقافات. تم اق�ت

، وهدف الحافز االأسا�ي لكل منها واالأهداف  ًا حسب الثقافة، عىل عكس الطبيعة االأساسية للقيم االأخرى. يتم توف�ي القيم الع�ش اختالًفا كب�ي

ي الجدول 2.
المكونة - المستخدمة كأساس لتدوين القيم الناتجة - �ف

الجدول 2.القيم الشخصية االأساسية الع�ش لشوارتز )1992: 6-12, 24(

ي أسا�يالقيمة ف أمثلة الهدف المحددهدف تحف�ي

الفهم والتقدير والتسامح والحماية من أجل رفاهية جميع الناس الشمولية

ومن أجل الطبيعة

 ، الداخىلي االنسجام  االجتماعية،  العدالة 

المساواة، االأفق الواسع، االتحاد مع الطبيعة، 

حماية البيئة، عالم يسوده السالم، عالم من 

الجمال، الحكمة
شخ�ي االإحسان اتصال  عىل  هم  الذين  االأشخاص  رفاهية  عىل  الحفاظ 

متكرر بهم وتعزيزها

المع�ف  الناضج،  الحب  الحقيقية،  الصداقة 

مفيد، صادق،  مخلص،  الحياة، مسؤول،  ي 
�ف

متسامح، الحياة الروحية
ي تفرضها ثقافة الفرد التقليد

ام وقبول العادات واالأفكار ال�ت ف ام وال�ت اح�ت

أو دينه عىل الفرد

ورع،  معتدل،  التقاليد،  ام  اح�ت متواضع، 

ي الحياة
موضوعي، يقبل قسمته �ف

المحتمل االنسجام من  ي 
ال�ت والدوافع  والميول  الت�فات  ي 

�ف النفس  ضبط 

أن تزعج أو تؤذي االآخرون وتنتهك التوقعات واالأعراف االجتماعية

 ، ي
ذا�ت انضباط  لديه  الوالدين،  ف  ي�ش مطيع، 

االأدب

أمن سالمة وانسجام واستقرار المجتمع والعالقات والذاتاالأمان االجتماعي،  النظام  القومي،  االأمن 

الشعور  بالمثل،  المعاملة  النظافة،  االأرسة، 

باالنتماء، الصحة
االجتماعي السلطة النظام  داخل  مهيمن  مركز  عىل  الحفاظ  أو  تحقيق 

االأك�ش عمومية

وة والسلطة االجتماعية والتقدير  السلطة وال�ش

االجتماعي والحفاظ عىل الصورة العامة
نجاز ناجح، طموح، مؤثر، قادر، ذكيالنجاح الشخ�ي من خالل إظهار الكفاءة وفق المعاي�ي االجتماعيةاالإ

شباع الحسي للنفسمذهب المتعة المتعة والتمتع بالحياةالمتعة أو االإ
ف ة، التحف�ي مث�ي حياة  متنوعة،  )حياة  الحياة  ي 

�ف والتحدي  والتجديد  ثارة  االإ

جريئة(

ة، حياة متنوعة، مليئة بالجرأة حياة مث�ي

ي
بداع واالستكشافالتوجيه الذا�ت اختيار الفكر والعمل المستقل - االختيار واالإ إبداعي،   ، فضوىلي حرية،  مستقل، 

ام الذات االأهداف الشخصية، اح�ت
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 ، ي
، والثا�ف ي

ي مقابل التعزيز الذا�ت
يوضح شوارتز )1992( أنه يمكن ترتيب هذه القيم فيما يتعلق ببعضها البعض عىل بعدين )االأول، السمو الذا�ت

ك بعض القيم مع بعضها  تيب كيف تش�ت ي الشكل 1. عالوة عىل ذلك، يوضح هذا ال�ت
( كما هو موضح �ف المحافظة مقابل االنفتاح عىل التغي�ي

ة مع بعضهم  ي مواجهة مبارسش
ف أن البعض االآخر يختلف إىل حد كب�ي وبالتاىلي يتم وضعه �ف ي ح�ي

البعض، وبالتاىلي يتم وضعها جنًبا إىل جنب، �ف

ف هذه النظرية واالختبار  ف من أبعاد القيمة ثنائية القطب كنتيجة. إن التوافق ب�ي البعض. والنتيجة هي أربعة أنواع قيمة ذات ترتيب أعىل واثن�ي

ي لها جدير بالمالحظة )مثل شوارتز، 1994(، وهو ما يف� جزئياً شعبيتها. التجري�ب

تيب االأعىل ية وأنواع قيمة ال�ت ف ف أنواع القيم التحف�ي الشكل 1. شوارتز )1992: 45( »نموذج نظري منقح للعالقات ب�ي
وأبعاد القيمة ثنائية القطب«

ي المواقف السياسية 
ح التباين �ف ية ل�ش حاول عدد قليل من علماء السياسة وعلماء النفس استخدام االأطر المفاهيمية القائمة عىل القيمة الب�ش

)Rokeach، 1973؛ Knutsen، 1995؛ Schwartz، 1994؛ Gunther and Kuan، 2007، Jost وآخرون، 2003، 2016 (. تستند االآلية السببية 

ي يمتلكونها الأنهم يعالجون حاجة أو اهتماًما 
اض أن االأفراد لديهم المعتقدات واالآراء والقيم ال�ت النظرية الكامنة وراء مثل هذا التفس�ي إىل اف�ت

، مثل تلك المتعلقة بالحفاظ عىل تقدير الذات، أو إنشاء أو ترشيد النظام االجتماعي )Jost وآخرون، 2016: 352(.’ عىل  نفسًيا واحًدا أو أك�ش

ف والنظام والسالمة سبيل المثال، ثبت أن المواقف المحافظة مثل الحفاظ عىل التسلسل الهرمي والنظام االجتماعي ناتجة عن تقييم اليق�ي

الية والمحافظة هو نتيجة البنية  ف اللي�ب ي االرتباطات القائمة عىل القيمة ب�ي
ف أن التباين �ف ي المقابل، تب�ي

والسيطرة )Jost وآخرون، 2003(. �ف

ة الحزامية االأمامية واللوزة الدماغية )Jost وآخرون، 2016: 353؛ انظر أيًضا  والوظيفة المعرفية العصبية، »خاصة عندما يتعلق االأمر بالق�ش

ف الشخصية  Amodio وآخرون، 2007 وKandler وآخرون، 2012(«. أيًضا Jost وآخرون )2016: 353( يجادل بأن القيم تتوسط العالقة ب�ي

ف القيم والمواقف السياسية. ضة ب�ي ي قوي للصلة المف�ت واالأيديولوجية.« باختصار، هناك أساس نظري وتجري�ب

 .» ي
ي المواقف السياسية »لم يحظ باالهتمام الكا�ف

ح التباين �ف مع ذلك، ووفًقا لـ Feldman )2003: 479(، فإن هذا النهج القائم عىل القيمة ل�ش

ا�مان

ا�نجازالسلطة

التحفيز

ا�نسجام

الشموليةا�حسان

التوجيه الذا�

السمو الذاتي

تعزیز الذات

المحافظة

التقليد

االنفتاح على التغییر

مذهب ا�تعة
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شوارتز وآخرون )2010( كما يؤسفنا عدم وجود مثل هذه التحقيقات. إنهم يف�ون هذه الندرة عىل أنها نتيجة االأصول الفكرية واالنضباطية 

ي وما إىل 
ي مصطلحات سياسية مثل المساواة، والتمركز العر�ت

المختلفة‹‹ لعلماء السياسة وعلماء النفس وميل االأول لرؤية القيم االأساسية �ف

نسانية االأساسية غ�ي السياسية والشاملة  ي أوضاع أك�ش قربًا إىل المزيد من القيم االإ
ذلك، عىل الرغم من أن هذه االأصول تعمل بشكل واضح �ف

أ فعال لع�ش قيم  )شوارتز وآخرون، 2010:  422(.  هم )2010: 422( أوضحوا أن القيم الشخصية الع�ش الشاملة لشوارتز تعمل كمتن�ب

 Piurko اع )انظر أيًضا ي صندوق االق�ت
ي النهاية اختيار الحزب �ف

سياسية أساسية )مثل القانون والنظام والحريات المدنية وما إىل ذلك(، و�ف

وآخرون، 2011؛ شوارتز وآخرون 2014(.

كيف تؤثر القيم عىل سلوكيات الهجرة؟

ي تستخدم 
ي ذلك تلك ال�ت

ات النفسية، بما �ف ي المواقف تجاه الهجرة، فإن التفس�ي
ي تسعى إىل تفس�ي التباين �ف

ة ال�ت عىل الرغم من االأدبيات الكث�ي

ة المخصصة لالآليات  ي االأدبيات الكب�ي
القيم الشخصية، تظل قليلة نسبًيا. يتم تسليط الضوء عىل هذه الندرة بشكل أك�ب فقط عندما ننظر �ف

ف من الوجود  السببية مثل »نظرية االتصال‹‹ أو `«التهميش االقتصادي‹‹، وكالهما من المحتمل أن يؤثر عىل عدد أقل بكث�ي من المواطن�ي

ات أضعف نظًرا لطبيعتها السطحية وق� مداها مقارنة بالقيم  ، من المحتمل أن يكون لها تأث�ي العالمي للقيم الشخصية، وبشكل حد�ي

عميقة الجذور.

 )1995( وشوارتز  ساجيف  محاوالت  هي  الهجرة  تجاه  والسلوكيات  القيم  ف  ب�ي العالقة  الختبار  االآن  ح�ت  وأهمية  تطوًرا  االأك�ش  المحاوالت 

ظهار أن نظام  ي هذه الدراسات بيانات عموم أوروبا الإ
ودافيدوف وميولمان )2012( ودافيدوف وآخرون )2018؛ 2014(. استخدم المؤلفون �ف

يجابية تجاه  ي »الشمولية« و«الحماسة« تزيدان من االإ
المؤلفون أن قيم�ت الهجرة. وجد  بالسلوكيات تجاه  يتنبأ بنجاح  قيم شوارتز يمكن أن 

يجابية  ف أن القيم الثالث »االأمن« و »المطابقة« و »التقاليد« تشكل مًعا »المحافظة« قيمة أعىل - مما يقلل االإ ي ح�ي
الهجرة، ال سيما االأوىل، �ف

تجاه الهجرة.

ن القيم وسلوكيات الهجرة إظهار العالقة ب�ي

ف القيم والسلوكيات تجاه الهجرة من خالل مقارنة التوجه القيمية الكاملة لمجموعات مختلفة  أنتقل االآن بإيجاز إىل إظهار هذه العالقة ب�ي

ف وفًقا لسلوكياتهم تجاه الهجرة، بدالً من اختبار عالقات محددة. للقيام بذلك، استخدم بيانات من الموجة التاسعة، وهي  من االأوروبي�ي

ي 19 دولة.1 يعت�ب ESS عبارة عن 
ف عامي 2018 و2019 �ف ي تم جمعها ب�ي

ي )ESS(. يتكون هذا من البيانات ال�ت االأحدث، للمسح االجتماعي االأورو�ب

ي كل دولة مشاركة. يعت�ب ESS فريًدا من حيث أنه يوفر بيانات عالية 
مسح نصف سنوي متعدد الجنسيات يعتمد عىل مقابالت وجًها لوجه �ف

ي كل منطقة من أوروبا، وكذلك إرسائيل. ويتم اختيار 
ات أخرى، �ف ف متغ�ي الجودة، تغطي نطاًقا واسًعا للغاية من المواقف السياسية، من ب�ي

ف من المشارك�ي

ي واالجتماعي )ESS( الموازنة حسب حجم سكان 
. يتيح المعيار البي�أ ف الذين تبلغ أعمارهم 15 عاًما أو أك�ش أخذ العينات االحتمالية للمقيم�ي

البلد ووفًقا للتقسيم الطبقي.

تتضمن الجولة التاسعة من ESS ثالثة أسئلة تقيس السلوكيات تجاه قبول المهاجرين 2. وتلك هي:

»هل يجب أن تسمح بلدك )1( بالعديد منهم، )2( أم البعض، )3( أم القليل أم )4( عدم السماح بالمهاجرين من البلدان االأفقر خارج أوروبا؟«	 

»هل يجب أن تسمح بلدك )1( بالعديد، )2( أم البعض، )3( أم القليل أم )4( ال تسمح للمهاجرين من عرق/مجموعة عرقية مختلفة عن االأغلبية؟«	 

العرقية من 	  العرق/المجموعة  للمهاجرون من نفس  السماح  )4( عدم  أم  القليل  أم   )3( البعض،  أم   )2( بالعديد منهم،   )1( بلدك  أن تسمح  »هل يجب 

االأغلبية؟«

موجود عىل  بالتاىلي  وهو  أعاله،  المذكورة  الثالثة  االأسئلة  المتوسط عىل  الرد  يمثل  متغ�ي  بإنشاء  أقوم  الثالثة،  ات  المتغ�ي باستخدام هذه 

نفس المقياس من1 إىل 4، حيث يش�ي 1 إىل أن المشارك كان يؤيد قبول »العديد« مما تش�ي له كل مجموعة من المجموعات الثالث و 4 إىل 

ي واحدة من أربع 
ء« من كل مجموعة من المجموعات الثالث. الأغراض التصور أدناه، أضع كل مشارك �ف ي

أن المشارك كان يؤيد قبول »ال �ش

ف 2 و 3؛ مرجح بنسبة  (؛ ذو نزعة مناهضة الهجرة )سجل ب�ي ف مجموعات: معارضة بشدة للهجرة )سجل 3 أو أعىل؛ مرجح ٪26.3 من االأوروبي�ي

(؛ ومؤيد بشدة للهجرة )سجل أقل من 2؛ 23.2٪  ف (؛ الميول المؤيدة للهجرة )يسجل بالضبط 2؛ 30.5 ٪ من االأوروبي�ي ف ٪20.0 من االأوروبي�ي

.) ف من االأوروبي�ي

نسانية االأساسية الع�ش لشوارتز، كما هو موضح أعاله. هذه  ًا يسعى إىل قياس القيم االإ ي واالجتماعي )ESS( 21 متغ�ي
يتضمن المعيار البي�أ

ي الجدول 3.
موضحة �ف

ESS 2014 الجدول 3: قيم شوارتز الع�ش )1992( وتطبيقها عىل

ويج وبولندا وروسيا )مستبعدة من تحليل هذا التقرير( وسلوفينيا. ص والتشيك وألمانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا العظمى والمجر وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وال�ف النمسا وبلجيكا وبلغاريا وسوي�ا وق�ب  1

ي ال استطلعها هنا.
ات الثقافية للهجرة، وال�ت يتضمن ESS أيًضا ثالثة أسئلة حول االآثار االقتصادية ونوعية الحياة والتأث�ي  2
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القيمة

تطبيق ESS )أكدها المؤلف(

أو ال  الناس. يرجى االستماع إىل كل وصف وإخباري إىل أي مدى يشبهك  بإيجاز بعض  السؤال: »االآن سوف أصف 
يشبهك كل شخص«.

االإجابات: )1( مثىلي جًدا )2( مثىلي )3( مثىلي إىل حد ما )4( مثىلي قليالً )5( ليس مثىلي )6( ليس مثىلي عىل االإطالق

1

الشمولية

ي العالم عىل قدم المساواة. إنها تعتقد أن الجميع يجب أن يحصلوا عىل 
تعتقد 3 أنه من المهم معاملة كل شخص �ف

ي الحياة.
فرص متكافئة �ف

ف 4 عنها. ح�ت عندما تختلف معهم، ال تزال تريد فهمهم. من المهم لها االستماع إىل االأشخاص المختلف�ي

إنها تعتقد بشدة أن الناس يجب أن يهتموا5 بالطبيعة. االهتمام بالبيئة مهم بالنسبة لها.

2

االإحسان

من المهم لها مساعدة من حولها. تريد االهتمام6 برفاهتهم.

ف منها. من المهم لها أن تكون وفية الأصدقائها. تريد تكريس 7نفسها للقريب�ي

3
التقليد

ي يفرضها دينها أو عائلتها.
االأعراف مهمة لها. تحاول اتباع العادات ال�ت

من المهم لها أن تكون متواضعة ومعتدلة. ال تحاول جذب االنتباه لها.

4

االنسجام

ء قد يقول الناس أنه خطأ. ي
من المهم لها أن تت�ف دائًما بشكل صحيح. إنها تريد تجنب فعل أي �ش

9 جميع االأوقات، 
ي
إنها تعتقد أن الناس يجب أن يفعلوا ما قيل لهم8. إنها تعتقد أنه يجب عىل الناس اتباع القواعد �ف

. ف ح�ت عندما ال يكونوا مراقب�ي

5

االأمان

ء قد يعرض سالمتها للخطر. ي 10 محيط آمن. إنها تتجنب أي �شي
من المهم لها أن تعيش �ف

من المهم لها أن تضمن الحكومة سالمتها11 ضد جميع التهديدات. تريد أن تكون الدولة قوية ح�ت تتمكن من الدفاع 
عن مواطنيها.

6
السلطة

خرين. إنها تريد من الناس أن يفعلوا ما تقول.
آ

ام من اال من المهم لها أن تحصل عىل12 اح�ت

شياء باهظة الثمن.
أ

من المهم لها أن تكون غنية. إنها تريد أن يكون لديها الكث�ي من المال13 واال

7
نجاز االإ

من المهم لها أن تكون ناجحة جًدا. تتم�ف أن يعرف الناس إنجازاتها.

من المهم لها إظهار14 قدراتها. إنها تريد من الناس15 أن يعجبوا بما تفعل.

8
مذهب 
المتعة

من المهم لها قضاء وقت ممتع. تحب أن »تدلل«16 نفسها.

تلتمس كل فرصة17 ممكنة لالستمتاع. من المهم لها عمل ما يبعث السعادة لها.

ف9 التحف�ي

تحب المفاجآت وتبحث دائًما عن أشياء جديدة للقيام بها. تعتقد أنه من المهم القيام بالكث�ي من االأشياء المختلفة 
ي الحياة18.

�ف

تبحث عم المغامرة وتحب المخاطرة. تود أن تكون حياتها19 مث�ية.

10
التوجيه 

ي
الذا�ت

خرين.
آ

من المهم لها اتخاذ قراراتها بنفسها عما تفعله. تحب أن تكون حرة وال تعتمد عىل20اال

صلية.
أ

شياء بطريقتها اال
أ

تبتكر أفكار جديدة ومن21 المهم لها أن تكون مبدعة. تحب أن تفعل اال

ي الشكل 2، تم تحديد توزيع القيم ع�ب كل مجموعة من المجموعات االأربع، ويتم قياسها عىل أنها درجات z )أي االنحرافات المعيارية عن 
�ف

ي إىل  ي عموم السكان، بينما يش�ي التقييم السل�ب
ي تلك المجموعة منها �ف

المتوسط، وهي 0(. تش�ي الدرجة االأعىل إىل أن القيمة أك�ش شيوًعا �ف

عكس ذلك. كما نرى، هناك نمط واضح حيث:

. يتم استخدام الضمائر والملكية للمذكر عندما يكون المشارك ذكر. يتم استخدام الضمائر والملكية للمؤنث عندما يكون المشارك أن�ش  3

ء يستحق التعلم عنه. ي
ي وكسش »مختلف« بأي طريقة تقريًبا. الفكرة االأساسية هي أنه يرى االختالف/التنوع بشكل إيجا�ب  4

ء يستحق التعلم عنه.  ي
ي وكسش »مختلف« بأي طريقة تقريًبا. الفكرة االأساسية هي أنه يرى االختالف/التنوع بشكل إيجا�ب  5

ي الجملة الثانية 
، و بشكل أسا�ي مرادف لـ »العناية« �ف ي

»يهتم بـ«: اعت�ف  6

»يهتم بـ«: هنا بمع�ف تعزيز رفاهيتهم بنشاط.  7

ي أيًضا أن الشخص لديه بعض السلطة(، يجب عليك القيام بذلك.
ف االأشخاص، )مما يع�ف ي التفاعل الفعىلي ب�ي

ك شخص آخر بما يجب القيام به �ف الفكرة هنا هي أنه عندما يخ�ب  8

"القواعد" بمع�ف "القواعد واللوائح".  9

مان.
أ

بمع�ف أن البيئة المحيطة هي �في الواقع آمنة، وليس أنه يشعر باال  10

"يضمن" بمع�ف "ضمانات".   11

ام ام، ال تستحق االح�ت احصل عىل هذا االح�ت  12

"باهظة الثمن": بمع�ف أنها تكلف الكث�ي بداًل من كونها سلع "فاخرة".   13

اض أنه يمتلك بالفعل قدرات كب�ية. من المهم بالنسبة له أن يُنظر إليه عىل أنه قادر. الفكرة هي إظهار كل ما لديه من قدرات، دون اف�ت  14

عجاب وليس بشخصه. إنه يريد أن تحظى أفعاله باالإ  15

" السل�بي بشدة. "تدلل نفسها": "تروح عن نفسها" هو اصطالح آخر. ال يقصد "االنغماس الذا�تي  16

يسعى: السعي النشط بداًل من "اغتنام كل فرصة".  17

. ف
ك�ي المهم بالنسبة له )حياته( هو ال�ت  18

ثارة" بمع�ف "البهجة" أك�ش من كونها "خط�ية". "االإ  19

بمع�ف عدم االضطرار إىل االعتماد عىل الناس  20

بداعي المتالكها من خالل توليدها بنفسه. ف عىل الجانب االإ
ك�ي امتالك أفكار جديدة، مع ال�ت  21
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. والعكس صحيح، فهم أقل احتماالً بكث�ي 	  ي يميل االأوروبيون المناهضون للهجرة بشدة إىل تقدير االمتثال واالأمن والتقاليد والقوة أعىل من المتوسط االأورو�ب

ف أو مذهب المتعة. ي أو التحف�ي
لتقدير الشمولية أو االإحسان أو التوجيه الذا�ت

. لديهم التوجه القيم االأك�ش انحراًفا من أي مجموعة، وقبل كل 	  يميل االأوروبيون المؤيدون للهجرة بقوة إىل االتجاه المعاكس للقيمة، ولكن بشكل أك�ب بكث�ي

ء، يقدرون الشمولية بدرجة عالية ويقللون من قيمة االأمن والتوافق. ي
�ش

عىل النقيض من ذلك، تمتلك المجموعتان االأك�ش اعتدااًل توجهات قيمة متوازنة.	 

ف الشكل 2. توجهات القيم الأربع مجموعات من االأوروبي�ي
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كيفية التواصل بشأن الهجرة باستخدام القيم

ي 
بعد تحديد القيم وإثبات عالقتها بالسلوكيات تجاه الهجرة، ننتقل االآن إىل التفك�ي �ف

كيفية استخدام هذه المعلومات للتواصل بشكل مقنع بشأن الهجرة باستخدام القيم. 

من  الرسائل  أن  نستنتج  أن  يمكننا  أعاله،  المذكورة  االأدبيات  إىل  استناًدا  عام،  بشكل 

المتلقي،  قيم  متوافقة مع  تحتويها  ي 
ال�ت القيم  تكون  عندما  التعاطف  تث�ي  أن  المرجح 

ي الشكل 3. بمعى آخر:
وتظهر هذه العالقة �ف

الخاصة  قيمهم  مع  قيمها  تتما�ش  عندما  الرسالة  مع  ف  متعاطف�ي المستلمون  سيكون 

ف الرسالة عندما تختلف قيمها عن قيمهم. وسيكونون كاره�ي

الشكل 3. نموذج لتأث�ي الرسائل القائمة عىل القيمة عىل فعالية الرسالة

ي قيم 
ف القيم والسلوكيات تجاه الهجرة، عندما يتم تأط�ي رسائل الهجرة �ف ي حالة الهجرة، ومتابعة من المراجعة حول العالقة ب�ي

عىل وجه التحديد �ف

، مذهب المتعة( من المرجح أن يتم دعمها من قبل أولئك  ف ، التحف�ي ي
ي )الشمولية واالإحسان( أو االنفتاح عىل التغي�ي )التوجيه الذا�ت

السمو الذا�ت

ي )القوة وإىل 
ي قيم المحافظة )االأمن أو التقاليد أو المطابقة( أو التعزيز الذا�ت

الذين يفضلون الهجرة بالفعل. عندما تكون رسائل الهجرة مؤطرة �ف

نجاز( فمن المرجح أن يتم دعمها من قبل أولئك الذين يعارضون الهجرة بالفعل. لكي تكون الرسالة أك�ش فاعلية، يجب أن تستخدم القيم  حد أقل االإ

ي التوافق والتقاليد واالأمن والسلطة. بالنسبة للرسائل المناهضة 
 المعاكسة لتلك المرتبطة بالفعل بحجتها. بالنسبة للرسائل المؤيدة للهجرة، فهذا يع�ف

ي الجدول 4.
. هذه العالقة موضحة �ف ي

ي الشمولية واالإحسان والتوجيه الذا�ت
للهجرة، فإن هذا يع�ف

الجدول 4. تأث�ي أساس القيم للرسائل المؤيدة والمناهضة للهجرة عىل المواقف تجاه الهجرة

النتيجةتناشد قيم ...نوع الجدال

يتأييد الهجرة
ف	 الشمولية، واالإحسان، التوجيه الذا�ت رفض المعتدل�ي

تحميس المؤيدين	 
ف	  ك�ي زيادة االستقطاب/ال�ت

ف	 المطابقة والتقاليد واالأمن والسلطة إقناع المعتدل�ي
ف	  ف الداعم�ي عدم تح�ي
ف	  ك�ي قلة االستقطاب/ال�ت

يمناهض للهجرة
ف	 الشمولية، واالإحسان، التوجيه الذا�ت رفض المعتدل�ي

تحميس المؤيدين	 
ف	  ك�ي زيادة االستقطاب/ال�ت

ف	 المطابقة والتقاليد واالأمن والسلطة تحميس المؤيدين الحالي�ي
ف	  ف الداعم�ي عدم تح�ي
ف	  ك�ي زيادة االستقطاب/ال�ت

أمثلة حول التواصل بشأن الهجرة القائم عىل القيمة الحالية

ننتقل االآن إىل تطبيق التوقعات النظرية المذكورة أعاله لتصنيف أمثلة العالم الحقيقي للتواصل بشأن الهجرة. أستخدم جرًدا من 135 حملة 

هجرة كما تم جمعها بواسطة ICMPD كمصدر للحمالت. نظًرا لعدم جمع هذا الجرد لهذا التقرير، يمكن اعتبار أنه يتمتع بمزايا البيانات 

العرضية.

ودول  ي  االأورو�ب االتحاد  ي 
�ف االأعضاء  الدول  ي 

�ف  2009-2019 ة  الف�ت من  تلك  الحمالت  وتشمل  التقرير.  هذا  بملحق  مرفقة  الجرد  محتويات 

ي الحمالت من الحكومات الوطنية 
ق البحر االأبيض المتوسط )الجزائر وم� وإرسائيل واالأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس(. تأ�ت جنوب ورسش

ي نظمت حمالت خاصة بسياسة الهجرة. يتم 
والمنظمات الدولية والمنظمات غ�ي الحكومية والقطاع الخاص وبعض االأحزاب السياسية ال�ت

. عالمية ولكن بدالً من ذلك تكون أنشطة مخططة بهدف التغي�ي االجتماعي أو السيا�ي تعريف الحمالت عىل أنها ال تشمل التغطية االإ

رسالة قائمة على القیمة تنشط قیم
المتلقي 

تماشي القیم

تضارب القیم

رسالة تثیر التعاطف

رسالة تثیر الكره
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ف أهداف أخرى. ومع ذلك، هناك عدد مرتبط  تهدف الغالبية العظمى من الحمالت ضمن الجرد إىل تغي�ي المواقف تجاه الهجرة، غالًبا من ب�ي

عالن. أزلت هذه الحمالت من أجل هذا التحليل، وتركت 106 حملة. ثم  عىل وجه التحديد بخدمات منع الهجرة والتهريب واالتجار أو االإ

ي حمالت(. من الواضح أن الجرد 
ي بها رسالة مؤيدة للهجرة )98 حملة( وأخرى لديها رسالة مناهضة للهجرة )ثما�ف

، تلك ال�ت ف قسمتها إىل مجموعت�ي

ي جزء كب�ي منه إىل مصادر الحمالت )انظر أعاله(. وهي ليست شاملة بأي حال من االأحوال، 
غ�ي متوازن بأي حال من االأحوال، ويرجع ذلك �ف

ي جميع أنحاء أوروبا من 
ي السنوات الع�ش الماضية من قبل االأحزاب اليمينية المتطرفة �ف

بالنظر إىل أن حمالت السياسة المناهضة للهجرة �ف

ى. المرجح أن تصل إىل المئات؛ عىل الرغم من أنها تقدم أمثلة إرشادية وتوضيحية، كما س�ف

ي كل مكان
انتشار مقاطع فيديو »رحلة المهاجر« �ن

ح بالتفصيل التجارب  ي االأساس رسد استعادي لالأحداث ي�ش
ف هذه الحمالت الـ 98، ركزت 35 حملة عىل رسد »رحلة المهاجر«، وهي �ف من ب�ي

ي البلد المضيف. كانت هذه 
ي أدت إىل قرارهم بالهجرة، وذلك خالل الرحلة ومرة أخرى عندما يقيمون �ف

ي واجهها المهاجرون وال�ت
والمحن ال�ت

. والجدير بالذكر أن 27 من هذه الحمالت الـ  ف ف عىل الالجئ�ي ك�ي ي مفادها أن المهاجرين كانوا ضحايا، مع ال�ت
دائًما تقريًبا نقطة ال�د الشاملة ال�ت

ي الشكل 4 أدناه، أعرض أربع صور ثابتة من فيديو تصويري نموذجي إىل حد ما 
ي الملحق 1.  �ف

ي شكل فيديو. تم تلخيصها �ف
35 تم إجراؤها �ف

ي خمس مدن إستونية 
عالنية �ف ي إستونيا. تم إطالق حملة اللوحات االإ

لرحلة الجئة من لحظة الفرار من بلدها إىل الحصول عىل وضع الالجئ �ف

ي المدن والمناطق الريفية. 
 لتقديم صفحة الويب. وكان الجزء الثالث من الحملة عبارة عن إرسال بريد مبارسش للوصول إىل الفئات المستهدفة �ف

وا عىل الفرار من بلدانهم. ف أج�ب ف مختلف�ي ي تم تسليمها قصص ثالثة الجئ�ي
يدية ال�ت تحكي البطاقات ال�ب

نسان. ي لحقوق االإ
ستو�ف الشكل 4. مثال عىل النموذج االأوىلي »لرحلة المهاجر« للتواصل بشأن المهاجرين. المصدر: المركز االإ

/https://humanrights.ee/pagulane/eng متاح عىل

https://humanrights.ee/pagulane/eng/
https://humanrights.ee/pagulane/eng/
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قيمة  عىل  تركز  الحمالت  هذه  إن  القول  يمكن 

المرجح  من  لذلك  الشمولية.   عن  االإحسان، فضالً 

حشد  ي 
�ف فاعلية  أك�ش  الحمالت  هذه  تكون  أن 

ف بالفعل مع الرسالة - المتعاطف�ي

عىل سبيل المثال ، من خالل تشجيع جمع االأموال 

. ومع ذلك، فإن هذه الحمالت،  أو الحشد السيا�ي

نوًعا  محدودة  العام،  الرأي  لتحريك  كمحاوالت 

وبالتاىلي  رجعية  الأنها  قيمها،  أسس  تراعي  وال  ما، 

ية  ف التحف�ي االأهداف  تحقيق  عىل  قادرة  غ�ي 

ذلك،  القيم. عالوة عىل  تدعمها  ي 
ال�ت اتيجية  س�ت االإ

ف  ي إقناع المواطن�ي
من غ�ي المحتمل أن تكون فعالة �ف

واحدة  قيمة  عىل  فهم  ترك�ي إىل  بالنظر  ف  المعتدل�ي

. ف ترتبط عادًة بالفعل بالالجئ�ي

الحمالت المتبقية المؤيدة للهجرة

جًدا  واسًعا  نطاًقا  المتبقية   63 الـ  الحمالت  تمثل 

ف هذه الحمالت الـ  من حيث الشكل والنهج. من ب�ي

63، تركز 18 حملة عىل حياة المهاجرين الذين كانوا 

ي البلد المضيف )البعض االآخر يركز جزئًيا 
يعيشون �ف

(. غالبية تلك الحمالت، حواىلي 15  ف ك�ي ال�ت عىل هذا 

من أصل 18 هنا، ليس لديهم أساس واضح وقيمة 

محاولة  عىل  فقط  يركزون  ذلك  من  وبدالً  معينة، 

ي عىل المهاجرين. بمع�ف ما، 
نسا�ف إضفاء الطابع االإ

يمكن تصنيف أساس القيمة عىل أنها عالمية. أربعة 

ي الشكل 5 أدناه.
أمثلة عىل ذلك موضحة �ف

الشكل 5. أربعة أمثلة عىل حمالت »إضفاء الطابع 

ي اتجاه عقارب الساعة، 
ي عىل المهاجرين«. �ف

نسا�ف االإ

من االأعىل: حملة AMITIE )2012(22  ؛ حملة العيش 

 sharethefriendship#“  ، )# شارك_الصداقة  مًعا 

؛   ) ىلي )التصويت   Vota per me حملة  ؛   )201823

) ف
حملة جيجن )2013( 24فورتيىلي )ضد التح�ي

25)2015(

مبنية  أسس  هؤالء  من  ثالثة  لدى  كان  ذلك،  ومع 

عىل القيم أك�ش وضوًحا تتجاوز الشمولية والعطاء. 

عىل  المهاجرين  قدرة  إىل  بوضوح  هذه  وتش�ي 

ف واسعة أخرى. ثالث منشورات  دعم أهداف تحف�ي

هذه  إحدى  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل 

 Wir Sind( العليا«  النمسا  »نحن   - الحمالت 

Oberösterreich( - وواحدة من سلسلة بعنوان »أنا 

 sunt un străin, până mă( » ي
غريب حتىتعرف�ف

cunoști( موضحة أدناه بالشكل 6.

www.clarinetproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/Presentation-AMITIE-campaign_ENG_low.pdf  22

https://www.iom.int/news/un-migration-agency-egypt-launches-campaign-foster-community-cohesion  23

https://www.corriere.it/cronache/18_febbraio_13/vota-me-campagna-provocatoria-volti-migranti-aed645de-10de-11e8-ae74- 6fc70a32f18b.shtml  24

 http://www.interface-wien.at  25

www.clarinetproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/Presentation-AMITIE-campaign_ENG_low.pdf
https://www.iom.int/news/un-migration-agency-egypt-launches-campaign-foster-community-cohesion
https://www.corriere.it/cronache/18_febbraio_13/vota-me-campagna-provocatoria-volti-migranti-aed645de-10de-11e8-ae74-%206fc70a32f18b.shtml
http://www.interface-wien.at
http://www.interface-wien.at
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مس الجًئا، اليوم مسعًفا. أنا غريب
أ

ي شمال النمسا 26«؛ باال
الشكل 6. رسائل تأييد الهجرة مبنية عىل القيم. »نحن نعيش �ف

27» ي
ح�ت تعرف�ف

تع�ب هذه االأمثلة االأربعة أدناه عن الهجرة من حيث القيمة. من الواضح أن هذا يتعلق بالمساهمة االقتصادية أو العمل لكل من المهاجرين 

ي مخطط قيم شوارز، يندرج هذا ضمن فئة القيمة »السلطة«. ومع ذلك، وبشكل أك�ش دقة، فإن كل جزء من أجزاء 
الذين تم تصويرهم. �ف

تيب االأعىل »محافظة«.  تُظهر االأمثلة النمساوية الثالثة كل من المهاجرين يتعاونون  االتصال يتحدث عن قيم أخرى تندرج تحت نوع قيمة ال�ت

طفاء والمسعف والممرض، حيث أن  : هذه إشارة عىل »التوافق«. تش�ي أمثلة رجل االإ ف ي حالت�ي
، يرتدون الزي الرسمي �ف ف ف نمساوي�ي مع مواطن�ي

ف إىل  ف االأول�ي ي المثال�ي
ة التدريب الضمنية )أو ما شابه( �ف ًا، قد تش�ي أيًضا عالقات ف�ت ي بالصحة والسالمة، إىل قيمة »االأمن«. أخ�ي

كل منها مع�ف

قيمة »التقليد«. بشكل عام، لكل من أمثلة الرسائل هذه أساس قيم يتضمن واحًدا عىل االأقل من القيم المرتبطة بانتظام بالمشاعر المناهضة 

للهجرة. وفًقا للنموذج النظري لهذا التقرير، يجب أن نتوقع أن تكون هذه أمثلة أك�ش فاعلية للرسائل المقنعة. جاءت الحمالت المؤيدة للهجرة 

ي أنها كانت غ�ي فعالة. وقد نفذ 
ي أشكال متنوعة رائعة. ومع ذلك، احتوت قلة منها عىل أساس القيم بشكل واضح. هذا ال يع�ف

الـ 45 المتبقية �ف

ي هذا التقرير.
ف سابًقا �ف العديد بالفعل توصيات أخرى عىل النحو المب�ي

رسائل مناهضة الهجرة مبنية عىل القيم

ي تستند إليها هذه الدراسة فقط ثمان حمالت مناهضة للهجرة. إال أن جميعها قائم عىل أساس 
ف جرد حمالت رسائل الهجرة ال�ت تم تضم�ي

ي الشكل 7 
. �ف ف القيم. عالوة عىل ذلك، تحدثت االأغلبية عن القيم المرتبطة بالمشاعر المؤيدة للهجرة ومن المحتمل أن تكون جذابة للمعتدل�ي

ي تستند إىل قيم »االأمن« و »التقاليد« و »المطابقة« و »السلطة«.
أدناه ، أوجزت أمثلة لتلك ال�ت

حيل  الشكل 7. رسائل مناهضة للهجرة قائمة عىل القيم )»االأمن« و »التقاليد« و »المطابقة« و »السلطة«(. أعىل اليسار: »ال�ت
الق�ي يعرض ثقافتنا

26 https://wirsindooe.at/

27 https://www.straininromania.ro/descriere-proiect/ 
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ف عىل الحفاظ عىل ثقافة منشأ المهاجرين«. أسفل اليسار: )2018( »ح�ت ال تصبح  ك�ي : »ميثاق الهجرة = ال�ت ف  وتقاليدنا للخطر«. أعىل اليم�ي

ي تنظيم عمليات العودة«
: 2018 »ميثاق الهجرة = صعوبة �ف ف أوروبا أورابيا!«. أسفل اليم�ي

وتقاليدنا  ثقافتنا  الق�ي  النقل  العنوان »يعرض  يقول  المجرية.  الحكومة  للمهاجرين أصدرته  مناهض  كتيب  اليسار هو صفحة من  أعىل 

ى بأوروبا نفسها تش�ي إىل قيمة االأمن. والمثال العلوي االأيمن  ي المدن الك�ب
للخطر«، ثم يقول »أن عدة المئات من المناطق« المحظورة »�ف

المهاجرين«.  منشأ  ثقافة  الحفاظ عىل  ف عىل  ك�ي ال�ت الهجرة =  »ميثاق  العنوان  يقول  المتطرف.  ي 
اليمي�ف الفلمنكية«  »الكتلة  مأخوذ من حزب 

ي تنظيم عمليات العودة«. تستند هذه عىل التواىلي إىل قيم 
الجزء السفىلي االأيمن أيًضا من نفس السلسلة ويقرأ »اتفاقية الهجرة = صعوبة �ف

ي المتطرف »بديل ألمانيا« ونقرأ 
ي اليمي�ف

ي حملة أسفل اليسار من الحزب االألما�ف
ًا، تأ�ت »المطابقة« و »التقاليد« و »االأمن« و »السلطة«. أخ�ي

ي مزاد للعبيد العرب، تتحدث عن قيم »االأمن« و »السلطة«.
قة المرأة بيضاء �ف »ح�ت ال تصبح أوروبا أورابيا!« بينما تعرض لوحة مست�ش

ي 
«. تأ�ت ف « و«التحف�ي ي

ي الشكل 8، نرى أربعة أمثلة للرسائل المناهضة للهجرة بناًء عىل قيم »العالمية« و«االإحسان« و«التوجيه الذا�ت
أدناه، �ف

يمثالن تهديدات  الهجرة نفسها،  الهجرة«، وربما  أن »ميثاق  للهجرة وتش�ي ضمنًيا إىل  العالمي  الميثاق  اليسار من حملة ضد  العبارة أعىل 

ف  للتسامح وليس شكالً من أشكال التسامح، وقيمة »عالمية«. من خالل هذه العبارات، فإن المقال يتحدث عن حجة غالًبا ما يستخدمها اليم�ي

ف وحقوق المرأة، لبعض المهاجرين. الثانية، من  ي أوروبا فيما يتعلق بالمحافظة االجتماعية، ال سيما فيما يتعلق بقضايا المثلي�ي
المتطرف �ف

ي سيارتها مع ابنها منذ ثالثة أشهر. 
ي المتطرف الفرنسي »فرونت ناشيونال« تنص عىل أن »ساندرا تنام �ف

منظمة الشباب التابعة للحزب اليمي�ف

ي االأسفل، وكالهما من الحركة االجتماعية 
لسوء حظها، فهي ليست مهاجرة، مما يجعل الحجة تستند إىل قيمة »االإحسان«. كال العبارتان �ف

ف مكتوب »أريد أن  المناهضة للهجرة من جيل الهوية، عىل اليسار مكتوب »أعيش تجربة خارجة عن المألوف. أنا أدافع عن بلدي، وعىل اليم�ي

. «، عىل التواىلي ي
« و »التوجيه الذا�ت ف أكون النفس الجديد الذي سيغ�ي بلدنا«. هذه تتحدث عن »التحف�ي

.)» ف «، »التحف�ي ي
الشكل 8. رسائل مناهضة للهجرة قائمة عىل القيم )»العالمية«، »االإحسان«، »التوجيه الذا�ت

اليسار:  ابنها منذ ثالثة أشهر. لسوء حظها فهي ليست مهاجرة )2018(؛ أسفل  ي سيارتها مع 
تنام �ف : »كانت ساندرا  ف اليم�ي أعىل 

: أريد أن أكون النفس الجديد الذي سيغ�ي بلدنا«.  ف
»أعيش تجربة خارجة عن المألوف )2019(. أنا أدافع عن بلدي.« أسفل اليم�ي

.)2019(



22 

شاقن

بدأ هذا التقرير بتقديم ملخص للتوصيات الرئيسية من إرشادات الأفضل الممارسات الحالية للتواصل بشأن الهجرة عىل الرغم من أن التوصية 

ي االعتبار ماهية الرسائل المستندة إىل القيم 
ف عىل الرسائل المستندة إىل القيم، إال أن القليل من العمل قد أخذ �ف ك�ي االأك�ش شيوًعا هي ال�ت

حيل. ثم لخصت االأدبيات االأكاديمية حول القيم، مع  ي من المرجح أن تجدي نفًعا فيما يتعلق بال�ت
ونوع الرسائل المستندة إىل القيمة ال�ت

ي تتنبأ بالمواقف تجاه 
ي الحياة، وال�ت

ية واسعة ومستقرة يحملها االأفراد �ف ف نسانية االأساسية: أهداف تحف�ي ف عىل نظرية شوارتز للقيم االإ ك�ي ال�ت

ي ترتبط بالمواقف 
ي وال�ت

ف والتوجيه الذا�ت ف هذه القيم الع�ش بيانًيا: الشمولية، واالإحسان، والتحف�ي قضايا وسلوكيات معينة. يتم عرض العالقة ب�ي

ف أن التوافق واالأمن والتقاليد والسلطة ترتبط بالمواقف المناهضة للهجرة. ي ح�ي
المؤيدة للهجرة، �ف

من الناحية النظرية، أزعم أن مواءمة التواصل بشأن سياسة الهجرة مع قيم الجمهور المستهدف من المرجح أن تث�ي تعاطفاً أك�ب مع الرسالة. 

ثارة التعاطف وقد تث�ي الكراهية. يقوم هذا التقرير بعد  ي ال تتما�ش مع رسائل الجمهور أقل احتمالية الإ
فإن الرسائل القائمة عىل القيم ال�ت

ي البحر االأبيض المتوسط قدمها المركز الدوىلي  ذلك بتحليل أمثلة التواصل بشأن سياسات الهجرة من قائمة جرد تضم 135 حملة من كال جان�ب

طار النظري. احتوت عدد  لتنمية سياسات الهجرة. ثم يتم النظر بشكل منهجي إىل مدى توافق هذه الحمالت مع توقعاتنا المستمدة من االإ

ف احتوت جميع الحمالت المناهضة للهجرة عىل تلك الرسائل. وبالمثل،  ي ح�ي
قليل من الحمالت المؤيدة للهجرة عىل رسائل قائمة عىل القيمة، �ف

ف تضمنت الحمالت المناهضة للهجرة  ي ح�ي
تضمنت عدد قليل جًدا من الحمالت المؤيدة للهجرة قيًما إىل جانب »الشمولية« و »الحماسة«، �ف

. ي
قيًما مرتبطة بالمواقف المؤيدة والمناهضة للهجرة. يتم عرض أمثلة لكل حالة بشكل مر�أ

ي 
يزود هذا التقرير صانعي السياسات بفهم ما هو التواصل القائم عىل القيم وكيف يمكن، باستخدام بيانات قوية، توصيل السياسات ال�ت

تتوافق مع قيم جمهورهم بطريقة من المرجح أن تث�ي التعاطف. عىل الرغم من أن هذا التقرير يستخدم مثاالً لالتصاالت المتعلقة بسياسة 

ة للجدل سياسًيا. يجب أن تستخدم التواصل بشأن سياسات الهجرة  الهجرة، إال أنه يمكن اتباع نفس النهج للسياسات المتعلقة بأي قضية مث�ي

ي هذه الدراسة والسعي إىل دمج قيم الجمهور المستهدف يجب أن 
ي تسعى إىل دمج القيم نهًجا منهجًيا مثل ذلك الموجود �ف

المستقبلية ال�ت

ات كل نوع من أنواع التواصل هذه باستخدام االأساليب التجريبية، سواء كانت تجارب ميدانية أو معملية  تخت�ب االأبحاث المستقبلية بقوة تأث�ي

أو دراسات استقصائية. يجب أيًضا مراعاة مخطط القيم واالأشكال البديلة، والميول النفسية، عىل سبيل المثال، أنواع الشخصية.
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ةمتاخ

ية، يجب أن يكون قائًما عىل القيمة. ال يوجد فن واحد قادر عىل أن يكون منفرًدا، وأن يكون ذا مصداقية،  التواصل، مثل جميع االأنشطة الب�ش

اتيجية كاملة( حيث يوفر قيمة مضافة من أجل  ، واس�ت ي
وع اجتماعي ثقا�ف ًرا، ومنتًجا ما لم يتناسب مع آلية )خطة، وتطوير سياسة، وم�ش وم�ب

منفعة جماعية.

. لطالما كان لها هدف رئيسي مزدوج: الهروب من الظروف المعيشية غ�ي المريحة ومحاولة  لطالما كانت الهجرة رغبة جوهرية لدى الب�ش

البحث عن بيئة أك�ش ودية لبناء مستقبل أفضل.

ف والعلماء  ي هذا السياق »مهمة مستحيلة«. عىل النقيض، فهذه خطوة حاسمة للقادة السياسي�ي
ية �ف ي السلوكيات الب�ش

ال يمكن اعتبار التحقيق �ف

ي مجتمعنا.
ي والسيا�ي �ف

ف تماًما لمخاطر عدم االستقرار الجغرا�ف ف ليكونوا مدرك�ي واالأكاديمي�ي

الفهم  لتسهيل  المجتمعات،  ويتشاركون  الظواهر  يشهدوا  أن  عليهم  الرئيسية.  اماتهم  ف ال�ت بالتواصل  القائمون  م  يح�ت أن  يجب  وبالمثل، 

ي فهم كيف يمكن للمجتمعات استخالص الدروس من االتجاهات 
ف عىل النحو الواجب والمساعدة �ف ف عليهم إبالغ المواطن�ي والحكم. كما يتع�ي

. ي أوقات االأزمات، كما أوضح الوباء العالمي بشكل كب�ي
والفرص والتهديدات، من أجل أن تصبح أك�ش مرونة وتفاعاًل وتعاونًا. وهذا أك�ش أهمية �ف

ي مجال الهجرة، إىل تفس�ي االأرقام والمنهجيات بشكل أفضل واستكشاف 
يهدف هذا التقرير، الذي يركز عىل التواصل القائم عىل القيمة �ف

ح التقرير طريقة بناءة أك�ش للتعامل مع القضايا الخالفية من خالل نهج متوازن  ف القيم والسلوكيات بدقة. ومن أجل هذا، يق�ت العالقات ب�ي

. ف ي خدمة المواطن�ي
ات أو الصور النمطية أو الشعارات، ولكن باستخدام التواصل كعلم حقيقي �ف ف ي التح�ي

بشكل معقول، دون االنغماس �ف

و لو فوسي ن فينسي�ن

ف عام نادي مدينة البندقية أم�ي
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