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الملخص التنفيذي

المتعلقة    السياسات  صنع  مجال  في  االستراتيجية  االتصاالت  إلى  بالحاجة  واسع  نطاق  على  االعتراف  يتزايد 
بالهجرة.

وفي حين لم يكن هناك لغاية وقت قريب سوى القليل نسبيا من المناقشات األكاديمية حول أشكال االتصاالت   
المتعلقة بالهجرة التي يمكنها أن تكون فعالة، إال أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت قدرا كبيرا من األدلة 

التجريبية الجديدة الخاصة بمختلف استراتيجيات االتصاالت المتعلقة بالهجرة.
مجال    في  تتم  التي  األنشطة  قيام  كيفية  حول  حديثة  تجريبية  دراسة   68 على  عامة  نظرة  التقرير  هذا  يلقي 

االتصاالت بالتأثيرعلى المواقف العامة تجاه الهجرة الوافدة. الغالبية العظمى من هذه الدراسات منشور منذ 
تسع  في  الدراسات  إليها  توصلت  التي  النتائج  التقرير  يصنف   .2020 عام  منذ  منها  كبيرة  ونسبة   2015 عام 

استراتيجيات.
المعنون    الهجرة  لتطوير سياسات  الدولي  للمركز  السابق  التقرير  في  جاء  ما  التقرير  هذا  يتابع  بذلك،  وللقيام 

)Dennison، 2021( "السرديات عن الهجرة الوافدة في المنطقة اليورومتوسطية: ما يصدق  الناس ولماذا"
المصلحة    بداًل من  المشتركة  المصلحة  مناشدة  اآلتي:  المستمرة تشمل  الفاعلية  ذات  االستراتيجيات  أن  ثبت 

الشخصية، التطابق بداًل من التنوع، والتأكيد على األرضية المشتركة، وإثارة التعاطف.
إن التأكد من الحقائق بشأن آثار الهجرة وتحريك العواطف قد أظهر في الغالب فاعليته، على الرغم من وجود   

بعض األدلة المخالفة لذلك، كما في حالة مناشدة الهوية، على الرغم من أن هذا ال ينطبق في جميع األحوال.
وعلى النقيض من ذلك، فإن التأكيد على التنوع قد أظهر باستمرار عدم فاعليته، في حين أن تصحيح المعلومات   

حول تدفقات المهاجرين ومناشدات المصلحة الشخصية في الهجرة قد أظهر في الغالب أنه غير فعال.
تم تلخيص هذه النتائج - باإلضافة إلى النتائج األكثر تفصيال فيما يتعلق بتوقيت حدوث مثل هذه اآلثار أو متى   

تكون أكثر قوة ، وكيف تتداخل مع تأثيرات أخرى وما إلى ذلك - في الجدول 1 بالصفحة التالية.
لم تتم دراسة آثار أنواع معينة من الرسل وإثارة التعاطف بشكل كاف، على الرغم من التركيز عليها خارج األوساط   

األكاديمية. تشمل االستراتيجيات األخرى التي تم التأكيد عليها خارج األوساط األكاديمية والتي ال تزال غير مختبرة 
نسبًيا ما يلي: التركيز على القيم؛ التركيز على األمل واإليجابية والحلول؛ تجنب تكرار األفكار المتعارضة؛ واستخدام 
المذكورة أعاله قد نظرت بشكل عرضي في هذا  الدراسات  الرغم من أن بعض  أسلوب سرد القصص )على 
الشأن(. يجب أن تقوم األبحاث المستقبلية باختبار هذه النظريات بقوة وكذلك النظر في كيفية اختالف هذه اآلثار 

حسب كل نوع من وسائل اإلعالم، مثل وسائل التواصل االجتماعي.
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التزامات احتمالية والوساطة والخصوصيات الدليل على الفعالية االستراتيجية

أكثر فعالية عندما يكون التعرض أطول.  
أظهرت المعلومات الخاصة بالتدفقات أنها تؤدي إلى سلبية   

أكبر من األعداد.

غير فعالة في كثير من األحيان
)4 من 8 دراسات تظهر آثار 

مهمة إحصائيا(

1 أ. تصحيح المعلومات 
المتعلقة باألعداد / 

التدفقات

أكثر فعالية عندما يكون التعرض للمعلومات أطول.  
غالبا فعالة 
)9 من 11(

1 ب. التأكد من الحقائق 
بشأن آثار الهجرة

أكثر فعالية عندما يكون التعرض أطول.  
تصحيح المعلومات يعمل بشكل أقل عندما يتم استثارة   

العواطف
أظهرت أنها أكثر قوة من المعلومات  
القلق يضخم آثار القصص اإلخبارية السلبية  
تبين أن اللغة العاطفية  لها تأثيرات  

غالبا فعالة 
)4 من 5(

2. تحريك العواطف

إن المخاوف االقتصادية من ناحية "المصلحة الشخصية" تأتي   
في المقام األول عن طريق المخاوف بشأن األعباء الضريبية، 

بدال من  المنافسة على الوظائف، ويمكن أيًضا تصورها على 
أنها شاغل من ناحية المصلحة العامة.

بعض األدلة على إزالة االستقطاب بداًل من انتاج تأثيرات   
موحدة

غالبا غير فعالة 
)3 من 7(

3 أ. مناشدة المصلحة 
الشخصية

ظهر أن العوامل االقتصادية وغيرها تكون من العوامل الفعالة   
إذا تم إظهارها على أنها شيئ جيد للبلد / المواطنين

فعالة
)4 من 4(

3 ب. مناشدة المصلحة 
الشخصية

إظهار المهاجرين وهم يحاولون اإلدماج أكثر قوة من المهاجرين   
المدمجين بالفعل.

التكامل االجتماعي واللغة والثقافة الغذائية ظهرت أهميتها  

فعالة
)7 من 7(

4. التأكيد على التطابق أو 
التنوع )على التوالي لآلثار 

اإليجابية أو السلبية(

السمات أقل أهمية من االلتزام بالقواعد )االنتظام( أو   
الشعور بالعدالة

فعالة
)11 من 12(

5. انواع المهاجرين

اتضح أن بناء الجسور أكثر فعالية من مناشدة القيم أو   
المعلومات السياسية

فعالة
)2 من 2(

6. التأكيد على األرضية 
المشتركة 

ظهر أن الرسائل اإلنسانية تؤدي إلى إثارة التعاطف  
االتصاالت المبنية على أساس األفراد  ثبت أنها أكثر فعالية   

من المجموعات أو اإلحصائيات

فعالة
)4 من 4(

7. إثارة التعاطف

غالبا غير فعالة  8. تأثير المرسال

متوقف على )1( وجود افتراضات خلف الهوية و )2(   
المهاجرين الذين يحملون تلك الهوية

غالبا فعالة )4 من 5( 9. مناشدة الهوية

الجدول 1. نظرة عامة على النتائج 
التجريبية بشأن استراتيجيات االتصاالت 

المتعلقة بالهجرة
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مقدمة

االتصاالت  يجعل  ما  فهم  إلى  الحاجة  متزايد  بشكل  سواء  حد  على  االجتماع  وعلماء  السياسات  صانعو  يدرك 
االستراتيجية حول قضايا الهجرة فعالة. بالنسبة لصانعي السياسات، قد يكون لمثل هذا االتصاالت أهدافا متعددة، 
مثل اإلخبار واإلعالن وجمع المعلومات وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن أحد الحتميات المعاصرة الرئيسية بالنسبة 
للعديد من المنظمات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية، وغيرها، هو استخدام االتصاالت االستراتيجية 
للحد من انتشار االستقطاب والمعلومات الخاطئة والروايات التحريضية أو االقتناع بها حيث أن لديها القدرة على 
تهديد األوامر الحاكمة للهجرة القانونية والقائمة على الحقوق، وبالتالي تقويض الفوائد المحتملة وتضخيم التكاليف 
المحتملة للهجرة بشمل عام. وبالتالي، تسعى العديد من المنظمات بشكل متزايد إلى االتصاالت االستراتيجية 
األمم  مفوضية  2020؛  اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  )مفوضية  الغايات  هذه  لتحقيق  الهجرة  بشأن 
و   Ahad Bamberg،ا2019؛  Sharif،ا2019؛  Dennison،ا2020؛  1؛   :2020 الالجئين،  لشؤون  السامية  المتحدة 
Banulescu-Bogdan،ا2018(. وعلى هذا النحو، فإن فهم أشكال االتصاالت االستراتيجية الفعالة يعتبر شيئ هام 
والحفاظ على  للهجرة،  المحتملة  االقتصادية  الفوائد  المضيفة، وجني  المجتمعات  المهاجرين في  لتحسين دمج 
سالمة وحقوق المهاجرين على النحو المحدد في القانون الداخلي والمعاهدات الدولية، والحد من المعلومات 
 .)GCM( المضللة والخاطئة، والمساهمة في تحقيق أهداف االتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية
إن فهم ما هي أنشطة االتصاالت الناجحة يمكنه أيضا أن يوجه تصميم األنشطة المستقبلية، مما يجعلها مهمة 

بشكل جوهري من منظور القيمة مقابل المال.

تنجح فى تغيير اآلراء والتصورات وشعبية  التي  العلمية، فإن فهم ما هي االتصاالت االستراتيجية  الناحية  من 
اجتماعية  أو يقوض نظريات علمية  وراء ذلك ويدعم  الفور أسئلة عن األسباب  يثير على  الهجرة  السرديات حول 
البشر  يختلف  لماذا  أوسع،  نطاق  وعلى  المواقف،  تكوين  كيفية  حول  متنافسة،  األحيان  بعض  وفي  مختلفة، 
الوافدة  الهجرة  تجاه  بالمواقف  الخاصة  الدراسات  في ما يفكرون ويعتقدون. وحتى وقت قريب، قامت معظم 
والديموغرافية  االجتماعية  المحددات  بخصوص  لإلعجاب  مثير  ثابتة بشكل  نتائج  وأثمرت  االرتباطات،  بالتركيزعلى 
والنفسية والسياقية للمواقف تجاه الهجرة )انظر  Berg،ا2015؛ Dennison و Dražanová،ا2018؛ Hainmueller و 
Hopkins،ا2014(، ولكن ال يزال القيام باختبارات تجريبية آلثار استراتيجيات االتصاالت واالجراءات المتخذة وما إلى 
ذلك مجرد أقلية صغيرة. ولكن حدث تغيير سريع في السنوات األخيرة، مع ظهور عدد كبير من الدراسات الجديدة 
منذ عام 2019، التي قدمت رؤى نظرية حول كيف تتشكل المواقف وتتغيير، وقدمت يقينا أكبر عن أن االرتباطات 

التي تمت مالحظتها تعكس عالقات سببية.

يستعرض  الهجرة،  سياسات  صانعي  تفيذ  أن  يرجح  التي  االستراتيجية  االتصاالت  هي  ما  فهم  ألهمية  ونظًرا 
هذا التقرير 68 دراسة علمية اجتماعية تجريبية حديثة تختبر تأثير أنشطة اتصاالت مختلفة على األشكال المتعددة 
للمواقف العامة تجاه الهجرة. يتابع هذا التقرير ما جاء في التقرير السابق للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 
  Dennison,( الناس ولماذا"  اليورومتوسطية: ما يصدقه  المنطقة  الوافدة في  الهجرة  المعنون "السرديات عن 
2021(. ويستخلص التقرير عدة توصيات بناء على فاعلية )أو عدم فاعلية( االستراتيجيات التسع التي تم تحديدها.
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المنهجية

يتم تعريف الفاعلية على أنها القدرة على إنتاج تأثيرات ملحوظة على المواقف تجاه الهجرة الوافدة، سواء كانت 
هذه المواقف تتعلق بأفضليات السياسات أو تصورات آلثار الهجرة أو تصديق السرديات أو التحيز. وتقاس هذه 
الفّعالية في كل دراسة وفقًا ألحد األساليب التجريبية المتعددة، بمعنى أن استراتيجية االتصاالت تشكل في كل 
حالة "عالجًا" يتعرض له جزء تم اختياره عشوائيًا من عينة تمثل المجتمع المستهدف. وفي نفس الوقت ال يتلقى 
القسم اآلخر من العينة المنتقى عشوائًيا - مجموعة الضبط - العالج ولكن هذا القسم متساٍو في جميع النواحي 
التي تمت مالحظتها  التخصيص العشوائي يعني أن االختالفات  التي تلقت العالج. هذا  األخرى مع المجموعة 
التعرض الستراتيجية االتصاالت يمكن أن  الهجرة بين مجموعة العالج ومجموعة الضبط بعد  المواقف تجاه  في 
تعزى إلى آثار استراتيجية االتصاالت. وبالتالي، فإن االستراتيجية الفعالة هي تلك التي تنتج فرًقا ملحوًظا في 
مجموعتي العالج والضبط، الالتي تكونان متساويتان فيما عدا ذلك، في حين أن االستراتيجية غير الفعالة ال تنتج 

مثل هذا الفرق.

أواًل،  المحددات.  إلى بعض  التجربة، تجدر اإلشارة  أن تتسم بها هذه  التي يمكن  الواسعة  الطبيعة  إلى  وبالنظر 
يتناول هذا التقرير فقط التجارب ذات الصلة بالقائمين على االتصاالت في مجال الهجرة؛ وعلى هذا النحو، فقد 
التقرير عمل تجريبي مهم حول المواقف تجاه الهجرة والذي من المحتمل أن تكون فائدته المباشرة  اسُتبعد من 
أقل بالنسبة للقائمين على االتصاالت )على سبيل المثال، تأثيرات القرب أو التواصل أو االتجاهات االقتصادية أو 
التعرض التي تم اختبارها باستخدام التجارب الطبيعية(، وال يشكل جزًءا من التوصيات.1 ثانًيا، يلقي التقرير نظرة 
ضيقة على االتصاالت االستراتيجية، فهو ينظر فقط  إلى االتصاالت الخارجية وليس الداخلية، واألهم من ذلك، 
البديلة  التأثير على اآلخر( وليس األشكال الجماعية  أشكال نقل االتصاالت )التي يسعى فيها أحد الفاعلين إلى 
وهي األقل اهتماًما بالحالة ذات النهاية الوحيدة )والتي تسمى أحياًنا إيجاد المعنى sensemaking أو التواصل 
الشعائري )Falkheimer و Heide،ا2018(. ثالًثا، يتناول هذا التقرير االتصاالت االستراتيجية التي تهدف فقط إلى 
التأثير على المواقف واآلراء والتصورات العامة فيما يتعلق بالهجرة الوافدة، وليس الهجرة الخارجة. وأخيرًا، تجدر 
اإلشارة إلى أن هذا التقرير، حتى في إطار هذه القيود، ال يزعم أنه يقدم قائمة شاملة بالدراسات التجريبية بشأن 

تأثير أنشطة االتصاالت على المواقف إزاء الهجرة، بل يقدم لمحة عامة تمثيلية.

تأثير  التجريبية حول  الدراسات  توفير قائمة شاملة من  إلى  النظرية، يهدف هذا االستعراض  القيود  ضمن هذه 
أنشطة االتصاالت على المواقف تجاه الهجرة. كانت المنهجية التي تم بها اختيار المقاالت، والتي شكلت مجموعة 
إضافية من القيود، هي أنه يجب أن تكون المقالة قد ظهرت ضمن أول 150 مقالة نتجت عن واحدة من ثالث 
عمليات بحث في محرك البحث  جوجل العلمي Google Scholar عن، على التوالي، " تجربة المواقف تجاه الهجرة 
الوافدة" و" تجربة الرأي العام حول الهجرة" و" تجربة افضليات سياسة الهجرة". وبطبيعة الحال، كان هناك قدر كبير 
جًدا من التداخل بين عمليات البحث الثالث هذه، وتضمنت جميعها عدًدا كبيًرا من النتائج التي لم تستوف المعايير 
المطلوبة وهي أن تكون إما )1( تجربة؛ أو )2( تهدف إلى تغيير المواقف تجاه الهجرة )بداًل من، على سبيل المثال، 
المواقف األوسع: مثل المواقف تجاه مجموعة خارجة بشكل عام أو اختبارات التحيز للمقبول اجتماعيا(؛ أو )3( داخلية 
لقدرات القائمين على التواصل )أي غير متعلقة باالقتصاد الكلي أو الهجمات اإلرهابية أو تدفقات الهجرة وما إلى 
ذلك، وأيضا ال تتعلق باختبار آثار المداوالت أو منتديات المواطنين وما إلى ذلك(.  تشكل جميع تلك الدراسات 
المدرجة في قسم المراجع أدناه 68 دراسة تجريبية، باستثناء تلك المشار إليها برمز "†". ينتج عن ذلك مجموعة 
من المقاالت لها العناصر الوصفية - أي سنة النشر والطريقة والبلد والمجلة ونوع موقف الهجرة - المذكورة في 
الملحق 1 أدناه. ومن الناحية المنهجية، فإن األغلبة الساحقة للدراسات هي تجارب استطالعات )بصفة عامة(، ولكنها 
تتضمن أيًضا بعض التجارب المشتركة والمعملية والطبيعية وشبه الطبيعية ذات الصلة. تمت نصف الدراسات 
تقريًبا في الواليات المتحدة األمريكية، ومعظم الباقي في أوروبا والقليل منها في أستراليا أو كندا أو اليابان 
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أو إسرائيل أو كوريا الجنوبية. من حيث المجالت، نرى تبايًنا أكبر، حيث يتعلق معظمها بثالثة تخصصات: العلوم 
السياسية ودراسات الهجرة وعلوم االتصاالت. ومن حيث نوع المواقف، اختبرت أغلبية طفيفة من الدراسات ما 
يؤثر على أفضليات السياسة العامة )إما مقدار الهجرة الوافدة أو، بدرجة أقل، من يمكنه الدخول( ودرست أقلية 
كبيرة من الدراسات التصورات )في األغلب األعم أثر الهجرة، وإن كان أحيانا حجمها(، في حين درست اثنتان منها 
التحيز الشخصي ضد المهاجرين. اختلفت النظريات التي يتم اختبارها بشكل كبير وغالًبا ما كانت متعددة في نفس 
الوقت أو كانت ذات خصوصية محددة للغاية بحيث ال يمكن تصنيفها بسهولة. ومع ذلك، فإنها تتناسب تقريًبا 
مع األقسام التسعة المذكورة أدناه لألغراض التي نسعى إليها، وحتى داخل كل قسم منها غالًبا ما تركز على 

"المنافسة االقتصادية" و/أو "التهديد الثقافي" )انظر Dennison و  Geddes،ا2021 ، للمراجعة(.

الشكل 1. سنة نشر دراسات تجريبية عن أثر انشطة االتصال على المواقف تجاه الهجرة
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ويستمر التقرير كما يلي: تنقسم األدبيات التجريبية إلى تسعة أقسام، كل قسم يشكل بشكل عام استراتيجية 
للتواصل بشأن الهجرة، وفي الواقع، تم االستشهاد بالعديد منها بالفعل من قبل المنظمات غير الحكومية عندما 
وصفوا كيفية التواصل بشأن الهجرة )انظر Dennison،ا2020، للحصول على نظرة عامة(. واألقسام التسعة هي: 
)1( توفير المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة و"تحطيم الخرافات"؛ )2( مناشدة العواطف بداًل من الحقائق؛ )3( 
مناشدة المصلحة الشخصية بداًل من المصلحة العامة؛ )4( مناشدة التنوع بداًل من التطابق؛ )5( التركيز على أنواع 
مختلفة من المهاجرين؛ )6( مناشدة األرضية المشتركة؛ )7( إثارة التعاطف؛ )8( استخدام بعض الرسل؛ )9( مناشدة 

الهوية. وأخير تم عرض االستنتاجات والتوصيات. ويقوم الجدول 1 بتلخيص النتائج اإلجمالية.
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توفير المعلومات وتصحيح المفاهيم   .1
الخاطئة و"تحطيم الخرافة"

أكثر أشكال االتصاالت االستراتيجية شيوًعا التي يستخدمها صانعو سياسات الهجرة ويختبرها األكاديميون هي 
عادة في  جديدة،  معلومات  توفير  خالل  الهجرة من  تجاه  المواقف  أشكال  مختلف  تغيير  إلى  تسعى  التي  تلك 

محاوالت صريحة أو ضمنًية لتصحيح "التصورات الخاطئة"، إما حول أرقام الهجرة أو آثارها.

تصحيح / توفير معلومات عن أعداد المهاجرين وتدفقاتهم

لقد ثبت مراًرا وتكراًرا أن المواطنين يبالغون في تقدير نسبة المهاجرين في بلدانهم، واالختالفات الثقافية والدينية 
ليست  الخاطئة  التصورات  هذه  أن  من  الرغم  على   .)2021 وآخرون،   Alesina( للمهاجرين  االقتصادي  والضعف 
منحصرة بأي حال من األحوال في مجال الهجرة - حيث عادة ما يسيء المواطنون أيًضا فهم معدالت عدم المساواة 
)على سبيل المثال Hauser و  Norton،اa2017(- فقد ثبت أنها ترتبط بآراء مناهضة للهجرة )Sides و Citrin،ا2007 
a ؛ Nadeau  وآخرون، 1993(. توثق الدراسات القادمة من الواليات المتحدة األمريكية كيف أن التصحيحات حول 
بالهجرة  المتعلقة  المواطنين  آراء  تغيير  للهجرة تفشل في  السنوي  المستوى  أو قياس  السكانية  األقليات  حجم 
)Lawrence و Sides،ا2014؛ Hopkins وآخرون، 2019؛ Sides و Citrin،ا2007a(. في الدنمارك، ُيظهر يورجنسن 
ونسبة  الجريمة  ومعدالت  االجتماعية  الرعاية  استخدام  حول  صحيحة  معلومات  توفير  أن   )2020( وأوزموندسن 
السكان المهاجرين ليس له تأثير على أفضليات السياسة، على الرغم من أن األفراد يقومون بتحديث معتقداتهم 

الواقعية بعد النظر في المعلومات الصحيحة.

وبالمثل، فشلت أيضا إحدى التجارب التي وضعت المعلومات في شكل سردي - مقطع فيديو قصير في شكل 
وآخرون، 2021(. تشير   Alesina( الهجرة  المواقف من  تغيير  - في  باجتهاد2  تعمل  امرأة مهاجرة  أدبية حول  رواية 
هذه النتائج إلى أن األفراد يتجاهلون المعلومات المضادة للمواقف، ويعيدون تفسير المعلومات الجديدة بطرق 
المثال، من  على سبيل  بها،  المعمول  والسرديات  العالم  الموجودة مسبًقا حول  نظرهم  لدعم وجهات  انتقائية 
خالل االستنتاج المعياري بأن معدل الهجرة الفعلي "ال يزال مرتفًعا جًدا ". هذا "مزعج بشكل خاص للديمقراطية: 
إذا كان بإمكان الناس تفسير المعلومات كما يريدون، فيمكنهم دائًما تشويه السلسلة السببية من الواقع المبنى 
على الحقائق إلى األحكام السياسية" )Jørgensen و Osmundsen،ا2020: 2(. عالوة على ذلك، يشير هذا، كما 
أوضح هوبكنز وآخرون )2019(: "إن التصورات الخاطئة عن حجم مجموعات األقليات قد تكون نتيجة، وليس سببا، 

للمواقف تجاه تلك المجموعات".

ومع ذلك، يستخدم جريجورييف وآخرون )2016( تجربة في الواليات المتحدة إلظهار أن تزويد األفراد بمعلومات 
حول عدد المهاجرين في بلدهم يجعلهم أقل عرضة للجدل بأن هناك الكثير من المهاجرين. كما أنها أظهرت التجربة 
أن تزويد األفراد بمعلومات شاملة3 عن الهجرة الوافدة يحسن المواقف تجاه المهاجرين الحاليين ويقنع المحافظين 
بتفضيل زيادة الهجرة القانونية ولكن ال يغير تفضيالت سياسة الهجرة فيما يتعلق بالتقنين والترحيل. وقد تبين 
في التجربة أن اآلثار ال تزال موجودة بعد أربعة أسابيع. عالوة على ذلك، ُيظهر بارينز وأوبلميسر )2020( أن حزمة 
من المعلومات حول كل من حصة ومعدل البطالة لألجانب يقلل بشدة من المخاوف على دولة الرفاهية من الهجرة 
المعلومات فقط عن  تقديم  أن  حين  الهجرة، في  تأثير  على  إيجابي  تأثير  لها  المعلومات  كمية  وأن  ألمانيا،  في 
حصة األجانب ليس له تأثير. وعلى النقيض من ذلك، أظهر ويج )2017( أيًضا أن المعلومات حول معدل توظيف 

المهاجرين في النرويج )60 في المائة( تدفع األفراد إلى تقييم تفضيالتهم لسياسة الهجرة بشكل أكثر تدقيقا. 
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أجرى فلوريو )2020( تجربة في المدارس في روما )التالميذ من سن 13 إلى 17 عاًما( حيث تعرض نصف الفصول 
الدراسية للمعلومات - عن طريق خبير يحاضر الطالب عن إحصاءات أرقام الهجرة في إيطاليا والعالم، باإلضافة إلى 
بلدان المنشأ والمقصد الرئيسية والنفقات واإليرادات المتولدة في إيطاليا وذلك على مدار ساعتين - في حين 
تعرض النصف اآلخر للقاء الجئ موريتاني في فصلهم على مدار ساعتين وقراءة كتاب عن رحلته ثالثة أسابيع 
Sophia Cooperative والذي يهدف  Confini األوسع نطاقا الذي أجرته جمعية  قبل لقائه. وهذا جزء من مشروع 
إلى تثقيف األطفال بشأن الهجرة.4 بشكل عام، تبين أن عالج المعلومات يزيد من اإليجابية إلى حد أكبر من عالج 
االتصال، من حيث تفضيالت السياسة واألعداد المتصورة، ولكن لم يؤثر أي منهما على المواقف تجاه المهاجرين.

على العكس من ذلك، ُيظهر بليندر وشافنر )2020( أن تزويد األفراد بمعلومات حول تدفقات الهجرة - "حوالي 1.2 
مليون مهاجر قانوني جاءوا إلى الواليات المتحدة في عام 2016"- يجعل تفضيالت الهجرة القانونية أكثر سلبية، 
خاصة للناخبين الديمقراطيين، في حين أن المعلومات حول مقترحات سياسة دونالد ترامب - "أقر الرئيس ترامب 
خطة من شأنها أن تحدد مستويات الهجرة القانونية إلى 540،000 في السنة"- يجعل تفضيالت الهجرة القانونية 

أكثر سلبية، خاصة للناخبين الجمهوريين.

وتجدر اإلشارة إلى أن مارجاليت وسولودوك )2021( يظهران أن تقديم معلومات الهجرة من حيث األعداد بداًل من 
التدفقات يؤدي إلى تفضيالت أكثر إيجابية لسياسة الهجرة، والتي يجادالن بأنها نتيجة للشعور بااللتزام األخالقي 

تجاه أولئك الموجودين بالفعل في بلد المرء.

التأكد من الحقائق بشأن آثار الهجرة

من حيث اختيارات التصويت االنتخابي، مما يثير القلق أن باريرا وآخرين )2020( قد اظهروا أن التعرض للمعلومات 
التصويت في فرنسا،  نوايا  تغيير  تأثير  له  كان  لوبان  الشعبوي مارين  الراديكالي  اليمين  زعيمة  الخاطئة من قبل 
والتي لم تتغير للعكس على اثر التصحيحات بعد التأكد من الحقائق. توصل سواير وآخرون )2017( ونيهان وآخرون 
)2017( إلى استنتاجات مماثلة فيما يتعلق بالمعلومات الخاطئة من دونالد ترامب، وخلصوا إلى أن الناخبين يأخذون 

التأكد من الحقائق "حرفًيا ولكن ليس بجدية ".

ومع ذلك، من حيث المواقف، أجرى فاكيني وآخرون )2016( تجربة واسعة النطاق في اليابان، أظهرت أن تعريض 
األفراد لمعلومات جديدة حول الفوائد االجتماعية واالقتصادية المحتملة قلل من معارضة الهجرة، وزاد من الدعم 
للتأشيرات المؤقتة وأدى حتى إلى زيادة الرغبة في تقديم التماسات للسياسيين. ُقدمت أربعة معلومات جديدة: 
)1( اتجاهات انكماش عدد السكان لليابانيين األصليين؛ )2( النقص في سوق العمل؛ )3( المستويات المنخفضة 
نسبًيا للهجرة في اليابان مقارنة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD األخرى؛ و)4( عواقب شيخوخة 
المجتمع على )أ( استدامة نظام المعاشات التقاعدية؛ )ب( الحاجة إلى مقدمي الرعاية؛ و)ج( تمويل نظام الرعاية 
الصحية. أظهر المؤلفون أن نصف المجيبين فقط هم الذين كانوا على علم بهذه المشاكل. وتبين أنه ال يوجد فرق 
يذكر بين تقديم المعلومات في شكل إحصائي أو في شكل قصة شخصية. وقد تبين أن التأثيرات استمرت ألبعد 
من 10-12 يوًما، وإن كانت أقل بنسبة بين الثلث والثلثين. كما أظهر ناكاتا )2017( أن اآلثار لم تختلف وفقا للعمر 

أو الجنس أو التعليم.

في الواليات المتحدة، أظهر هاالند وروث )2020( أن تقديم البحوث5 حول تأثر سوق العمل بحادثة الهجرة الكوبية 
أثر على تفضيالت سياسة الهجرة واالستعداد للتوقيع على االلتماسات، وكذلك  المسماة مارييل بوتليفت قد 
بتأثيرات األجور المتصورة والتوظيف )ولكن ليس المالية أو الثقافية( في تلك الحالة بالذات. وقد ظلت اآلثار على 
أفضليات السياسة العامة بالنسبة لكل من هجرة ذوي المهارات المنخفضة والعالية واضحة بعد مرور أسبوع. وقد 
)2020: 2( خلصوا إلى أنه، على عكس الدراسات السابقة التي تشير إلى أن االنحياز التأكيدي يمنع رغبة الناس 
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في مراجعة معتقداتهم السياسية عندما تتم مواجهتهم بمعلومات مخالفة، "تتحدى نتائجنا هذا االدعاء من خالل 
إظهار أن عالج المعلومات بناًء على أدلة ناتجة عن أبحاث يمكن أن يكون فعاأل في تغيير المعتقدات ووجهات النظر 

السياسية للجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، حتى على قضية محل خالف كبير مثل الهجرة ".

وبالمثل، أظهر إنجراشي وأونو )2020( أن مشاعر العداء تجاه المهاجرين تقل عندما يتلقى األفراد معلومات إيجابية 
عن الهجرة، في حين أن التعرض للمعلومات السلبية ال يغير بالضرورة موقفهم. تتم مالحظة هذه اآلثار عندما 

تتعلق المعلومات بالوظائف6 والعبء المالي7 والثقافة8 والسالمة الجسدية9 في اتساق مثير لإلعجاب.

عالوة على ذلك، أظهر هامليرز وآخرون )2020( أن التعرض للتأكد من الحقائق يقلل من االستقطاب السلوكي 
واإليمان بالمعلومات الخاطئة حول الهجرة. يظهر كارناهان وآخرون )2020، انظر أيًضا جريجوريف وآخرون، 2016( أن 
التعرض المتكرر لمقاالت من 500-600 كلمة للتأكد من الحقائق حول الهجرة في مواقع اإلنترنت كان لها تأثيرات 
أقوى وأطول  ويمكن مالحظتها بعد أربعة أسابيع من االختبار األولي. يستخدم كيتا وآخرون )2021( تجربة طبيعية 
في ألمانيا، حيث تكشف بعض الصحف عن األصل القومي للمجرمين، وبعضها ال يفعل ذلك، إلظهار أن القيام 
بذلك باستمرار يقلل من القلق النابع من اإلبالغ الذاتي بشأن الهجرة، عن طريق تقديم نظرة عامة واقعية عن عدد 
الجرائم التي يرتكبها األلمان وغير األلمان على التوالي. يعرض ثيورين وآخرون )2021( على المشاركين مجموعة 
متنوعة من التغريدات المتخيلة - بعضها يحتوي على رسالة ذات محتوى سلبي عن الهجرة، وبعضها يحتوي على 
رسالة إيجابية، وبعضها بلغة "قصصية" )أو سردية( وبعضها بعرض مواضيعي )أو إخباري( - وقد أظهرت التجربة 

أنه ليس ألي من األنواع األربعة تأثير ذو داللة إحصائية على المواقف تجاه حرية الحركة.
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تحريك العواطف  .2

بداًل من  "العواطف"  التركيز على  الهجرة هي  اتصاالت  األكثر شيوًعا من قبل ممارسي  التوصيات  إحدى  كانت 
"الحقائق" من أجل اإلقناع )Dennison،ا2020(. قام ليشلر وآخرون )2015:819( باختبار رد الفعل العاطفي لدى 
المشاركين في أربعة أنواع من أطر الهجرة التي تم طرحها بشكل سلبي وإيجابي: التحرر ) "يجب إزالة العقبات 
وتحررهم"(؛  اندماجهم  في  المهاجرين  لمساعدة  الدولة  بها  تقوم  وترتيبات  سياسات  خالل  من  المشاركة  أمام 
المجتمع  )العرقية(  األقليات  تتبنى  )"كيف  االستيعاب  المجتمع"(؛  جودة  تعزز  كميزة  )"التنوع  الثقافية  التعددية 
األصلي"( أو إطار الضحية )"وهي تقنية درامية تستخدمها وسائل اإلعالم لتصوير األقليات في موقف يكون 
ناتج عن قوة تتجاوز أفعالهم ومسؤولياتهم"(. تم التعبير عن كل منها في مقال إخباري حول مؤتمر مهني للنساء 
المهاجرات في أمستردام: تم تفعيل اإلطار متعدد الثقافات من خالل الحجج المتعلقة بالمجتمع متعدد الثقافات 
أو التنوع أو االحترام أو الحوار أو المشاركة. وشدد إطار التحرر بشكل أساسي على المشاركة واالندماج والتحرر. 
يصف إطار الضحية األقليات العرقية باستخدام الحجج المرتبطة بعدم المساواة والحرمان واألجنبي والضحية. أكد 
إطار االستيعاب على عناصر التكيف )مع الثقافة المهيمنة( والتكامل والتماسك االجتماعي والوحدة والتجنس". 
بشكل عام، تسببت جميع األطر في ردود فعل عاطفية بين المشاركين - الرضا والرحمة والحماس واألمل والغضب 
الهجرة:  تجاه  المواقف  التأثير على  التي استمرت في  العواطف هي  - ولكن فقط بعض هذه  والحزن  والخوف 
أبرزها الحماس والغضب. يبين ثيورين )2021؛ قارن مع ثيورين وآخرون، 2021، أعاله، بخصوص التأثيرات المنعدمة 
للمعلومات والعاطفة( أن قراءة المقاالت اإلخبارية األكثر طوال لها تأثير، حيث تكون العواطف ذات تأثير أكبر من 

التصورات.

أظهرت دراسات أخرى أن العواطف تعمل كمتغير وسيط على أثر توفير المعلومات. أظهر موريسي وواجنر )2020( 
أن المعلومات اإليجابية حول السياسة والسياسيين تقلل من المواقف الشعبوية )بداًل من المواقف تجاه الهجرة( 
ولكن يختفي التأثير عندما يكون الناخبون في حالة عاطفية غاضبة10 ويكون أقل عندما يكونون في حالة خوف.11  
حول  خارج-الجماعة  والعرقية  السلبية  اإلخبارية  بالقصص  تأثروا  الذين  المواطنين  أن   )2008( وآخرون  برادر  ُيظهر 
الهجرة هم أولئك الذين يعانون من قلق عاطفي عاٍل نابع من اإلبالغ الذاتي. عرض خايدزي وآخرون )2021( على 
المشاركين واحد من أربعة نسخ من مقطع حول زيادة عدد المهاجرين في بلدة واحدة. تضمنت كل نسخة جميع 
الحقائق واألرقام متطابقة واختلفت في كلمة واحدة فقط في بداية المقطع، واصفة الزيادة في العمالة المهاجرة 
بأنها إما "زيادة" أو "تعزيز" أو "غزو" أو "فيضان ". وكان لهذا االختالف أثر كبير على مواقف المشاركين إزاء 

الزيادة في الهجرة والتنبؤات بشأن آثارها على االقتصاد.
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مناشدة المصلحة الشخصية   .3
والمصلحة العامة

تظهر معظم الدراسات أن مناشدة المصلحة الشخصية، سواء من الناحية االقتصادية أو غير ذلك، غير فعالة. ُيظهر 
هاينمولير وهسكوكس )2010( باستخدام تجربة استقصائية أن كال من السكان األصليين ذوي المهارات المنخفضة 
وذوي المهارات العالية يفضلون بشدة المهاجرين ذوي المهارات العالية على المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة، 
وأن السكان األصليين األغنياء والفقراء على السواء يعارضون الهجرة ذات المهارات المنخفضة بشكل عام، مما 
يقوض نظريات المنافسة في سوق العمل كسبب لمعارضة الهجرة ويقترح بداًل من ذلك اعتبارات اجتماعية مؤثرة. 
وبالمثل، ُيظهر شوب وآخرون )2021( أن المشاعر المناهضة للهجرة ال تتأثر بوجود الالجئين في المدينة التي يقيم 
بها المستجيبون بشكل عام: فهم يسجلون في المتوسط إجابات صفرية لجميع األسئلة عن النتائج، والتي يفسرها 
المؤلفون على أنها تدعم منظوًرا اجتماعًيا مؤثًرا على مواقف الهجرة. ومع ذلك، فإن جزًءا من هذا النقص العام 
اليسارىة ينجذبون معا إلى الوسط  اليمينىة واألفراد ذوي الميول  الميول  التأثر هو أن كل من األفراد ذوي  في 
بعد زيادة الوجود المحلي للمهاجرين. يوضح هاريل وآخرون )2012( أن مستوى الدخل في كندا والواليات المتحدة 
ليس له تأثير على مدى تفضيل المواطنين للمهاجرين ذوي المهارات العالية. وتتماشى هذه النتائج مع دراسات 
االقتصاد الكلي األوسع التي تشير إلى أن ما يقلق المواطنين هو التكاليف االقتصادية للبطالة واالعتماد على 
دولة الرفاهية أكثر من المنافسة المباشرة من المهاجرين للحصول على وظائف. وفي كال البلدين، فإن مستوى 
مهارة المهاجرين كان أهم بكثير من الخلفية العرقية في تحديد ما إذا كان المواطنون يعتقدون أنه ينبغي السماح 

لهم بالدخول.

النامية  القطاعات الصناعية  العاملين في  أكثر دقة، ويظهران أن األفراد  يقدم دانسيفير ودونللي )2013( نظرة 
المنافسة في سوق  نظرية  يعزز  مما  المتقلصة،  القطاعات  العاملين في  أولئك  من  للهجرة  دعما  أكثر  يكونون 
األثرياء  المحليين  "السكان  أن  إلظهار  األوروبية  البيانات  باستخدام  قاموا   )2018:1009( وآخرون  ناومان  العمل. 
يفضلون الهجرة ذات المهارات العالية على الهجرة ذات المهارات المنخفضة وذلك أكثر من المستجيبين ذوي الدخل 
المنخفض"، وهو ما يقول المؤلفون أنه يشير إلى قلق اقتصادي بشأن العبء الضرائبي للمهاجرين ألن"هذه 
المخاوف الضريبية بين األغنياء أقوى إذا كان التعرض الضرائبي للهجرة مرتفًعا". عالوة على ذلك، أظهر هيكس 
وآخرون )2021( أن األفراد أكثر استعداًدا لقبول المهاجرين عندما يظهر أن التقييد يؤدي إلى تحمل التكاليف، مع 
اعتبارات أنانية أقوى من اعتبارات المؤثر االجتماعي. يتخذ جينات )2018( نهًجا يقوم على متغيًر فعال إلظهار أن 
لديهم تفضيالت  يكون  أن  المرجح  المتقاعدين من  األفراد  وأن  الهجرة  تجاه  المواقف  على  تأثير  له  ليس  التقاعد 
سياسية تقييدية عندما يتم وصف الهجرة على أنها غير ماهرة، تماًما كما يفعل األفراد العاملين. وهذا يقوض 
فرضية سوق العمل القائلة بأن تفضيالت سياسة الهجرة مدفوعة بالمخاوف من التنافس على الوظائف وبداًل من 

ذلك يدعم فكرة المحددات االجتماعية المؤثرة.

في الواقع، فإن األدلة المؤيدة لفاعلية مناشدات المصالح المشتركة - أو مخاوف "المؤثرات االجتماعية" - هائلة. 
يستخدم سولودوك )2020( تجربة استقصائية تطلب إلى كل من السكان األصليين والمهاجرين من أصول عرقية 
مختلفة تقييم عدة خصائص لطالبي التأشيرة إلى هولندا، مما يدل على أن معارضة الهجرة مدفوعة في المقام 
األول باالهتمامات االجتماعية المؤثرة وإلى حد أقل بكثير باألصل العرقي للمهاجر المحتمل، مع إظهار أن أولئك 
الذين ينحدرون من أصول مهاجرة ال يدعمون أكثر من غيرهم طالبي التأشيرة القادمين من نفس خلفيتهم العرقية. 
يقدم فالنتينو وأخرون )2019( نتائج مماثلة تدعم فرضية المؤثر االجتماعي واالقتصادي عن فرضية المنافسة في 
سوق العمل. من الجدير بالذكر أيًضا أن معظم الدراسات المبنية على المالحظات - على عكس الدراسات التجريبية 

- قد وجدت أدلة مماثلة على قوة المحددات االجتماعية المؤثرة )انظر التقييمات المذكورة أعاله(.
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وينظر كوستوف )2020( إلى أن "متبعي اإليثار الضيق" - المواطنين الذين هم قوميون وإيثاريون في نفس 
الوقت، والذين يظهرهم كنسبة عالية من سكان المملكة المتحدة - يرسمون تفضيالتهم في سياسة الهجرة وفًقا 
للتأثير الذي يرونه على إخوانهم المواطنين. وتقوض هذه الدراسة الحجة القائلة بأن المشاعر المناهضة للهجرة 
تضرب بجذورها في العداوة العرقية أو األنانية، ولكن الدراسة تشير بدال من ذلك إلى أن الهجرة ستلقى قبوال 

إيجابيا إذا أمكن إقناع المواطنين بأنها مفيدة ألبناء بلدهم، وال سيما األقل ثروة.
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التأكيد على التطابق أو التنوع  .4

وبينما شددت العديد من حمالت االتصاالت االستراتيجية بشأن الهجرة على الجوانب اإليجابية للتنوع، سعى آخرون 
إلى التأكيد على تشابه أو تطابق المهاجرين والهجرة مع المجتمع المضيف. يستخدم هوبكنز وآخرون )2014( التجارب 
االستقصائية إلظهار أنه من بين األمريكيين األصليين الذين يسمعون اللغة اإلسبانية بانتظام في الحياة اليومية، 
يمكن أن يؤدي التعرض للغة إلى مواقف مناهضة للهجرة، ودعم نظرية المواقف المبنية على التهديد الثقافي. 
للمهاجرين  بالمعاداة  والشعور  اإلسبانية  للغة  العرضي  التعرض  بين  مماثلة  صلة   )2012( وآخرون  نيومان  وجد 
والتي  فيها  التدخل  تم  إخبارية  مقاطع  تجربة ستة  في  للمشاركين   )2015( هوبكنز  يقدم  السياسة.  وتفضيالت 
تشمل مهاجًرا يقول: "لقد عملت باجتهاد، وقمت بدفع ضرائبي دائًما. أود حًقا فرصة ألن أكون مواطنًا أمريكيًا"، 
ومع ذلك، يتم اختيار المهاجر عشوائًيا وفًقا لتكلمه للغة - اإلسبانية بطالقة، أو اإلنجليزية بطالقة، أو اإلنجليزية 
بلهجة مميزة - أو للون البشرة الداكن أو الفاتح. وقد ظهر أن درجة لون البشرة ليس لها أي تأثير على دعم سياسة 
اآلثار  أكثر  لها  المميزة  اللهجة  اللغة اإلنجليزية ذات  أن  المصرح لهم، في حين يظهر  للمهاجرين غير  تقنين جديدة 
إيجابية، ويفسر ذلك نظرًيا على أنه دليل على استعداد المهاجرين لتعلم اللغة اإلنجليزية. اتخذ أوستفيلد )2017( 
نهًجا مشابًها، حيث عرض على المشاركين قصة عائلة من المهاجرين غير الموثقين الذين يعيشون في الواليات 
المتحدة والذين كانوا معرضين للترحيل. وقد ظهر أن كل من االستيعاب الثقافي )اللغة والثقافة الغذائية واالندماج 

االجتماعي(12 ولون البشرة والسمات الجسدية تحدث فرًقا )انظر أيًضا Alarian  و Neureiter،ا2021(.

وبالمثل، يعرض كوفمان )2019( "نهج االستيعاب"13، الذي يؤكد على االستمرارية على عكس التغيير ويطمئن 
المستجيبين البيض إلى أن الهجرة ستترك حدود وحجم مجموعة األغلبية دون تأثر مما يؤدي إلى دعم المزيد من 
الهجرة في حين أن "نهج التنوع"14، الذي يؤكد على التغيير ويحث المستجيبين من األغلبية العرقية على احتضانه، 
وقبول التدهور العرقي لمجموعتهم، والتركيز بداًل من ذلك على أن الدولة القومية المدنية المحايدة عرقيًا هي 
تجسيد لهويتهم الجماعية فذلك يؤدي إلى تفضيالت سياسية أكثر سلبية. كانت هذه اآلثار قوية بشكل خاص بين 
المشاركين من الطبقة العاملة والناخبين الراديكاليين الشعوبيين في حزب االستقالل في المملكة المتحدة. أيضا 
يوضح سوبوليوسكا وآخرون )2017( أن في هولندا والمملكة المتحدة يوجد العديد من تدابير التكامل االجتماعي 
باإلضافة إلى تدابير التكامل االقتصادي - مثل معرفة أصدقاء محليين، ونساء يعملن، والقيام بالتصويت، وعدم 
التدين )في المملكة المتحدة(، والذهاب إلى الحانة أو المركز المجتمعي، وطهي الطعام الوطني -  يزيد من مدى 

نظر المواطنين إلى هؤالء المهاجرين على أنهم مندمجون.
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التركيز على أنواع المهاجرين  .5

شهدت السنوات القليلة الماضية العديد من التجارب المشتركة، حيث يتم الكشف عن نوع المهاجرين المفضل 
وفًقا لمتغيرات مختلفة، من قبل المواطنين من خالل الخيارات التي يتخذونها عند االختيار بين ملفين افتراضيين 
للمهاجرين. وعادة ما ُتظهر هذه االختيارات أن السكان األصليين يفضلون المهاجرين الذين يفرون من االضطهاد 
لديهم وضع هجرة قانوني، ولديهم  أجل حياة أفضل، والذين  المجيء من  بداًل من مجرد  لديهم عمل  الذين  أو 

مستويات تعليمية عالية ومهارات لغوية، ويشاركون بلد المقصد في الدين.

في الواقع، ُيظهر بانساك وآخرون )2016( أن في 15 دولة أوروبية فإن طالبي اللجوء الذين لديهم قابلية عالية 
للتوظيف، وطلبات لجوء أكثر إقناعا، وفي ضعف شديد، وهم مسيحيون وليسوا مسلمين، قد حصلوا على أكبر 
للغاية  المهارة مهم  أن مستوى  الذين يظهرون   )2013( بإينجار وآخرين  الخاصة  تلك  النتائج  عام. تشبه هذه  دعم 
عند تقييم المهاجرين المحتملين، في حين أن السمات الثقافية - التي تقاس بجنسية الشرق األوسط والمظهر 
األفريقي القح - لها تأثير ضئيل )انظر Turper وآخرو ، Valentino ،2015 وآخرون، 2019، للنتائج المماثلة(. أظهر 
ستراباك وآخرون )2014( أنه في النرويج والسويد والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، ال ُينظر إلى المهاجرين 
المسلمين بشكل أكثر سلبية من المهاجرين بشكل عام. ومع ذلك، يستخدم ها وآخرون )2016( تجربة استطالعية 
إلظهار أنه بالنسبة للكوريين الجنوبيين فإن الهاربين من كوريا الشمالية أكثر مالءمة من الكوريين من أصل صيني 
استطالعية في  تجربة  أيًضا   )2020( وفيرا  إسبانيا-ناجيرا  تستخدم  إندونيسيا.  من  القادمين  الضيوف  العمال  أو 
الوصف اإلسباني، ولكن  تنخفض عندما يضيفون  العالية  المهارات  المهاجرين ذوي  أن محاباة  كاليفورنيا إلثبات 

الوضع القانوني يفوق أي شعور محتمل معاٍد لإلسبانية.

وبشكل أكثر تحديًدا، ُيظهر تشيمارا وشميت كاتران )2017( أن النساء في ألمانيا كن أكثر تفضيال للمهاجرين الذكور 
على المهاجرات قبل هجمات ليلة رأس السنة 2016/2015 في كولونيا، على الرغم من أن هذا التفضيل اختفى 
بعد ذلك، في حين كان الرجال أكثر عرضة للتمييز حسب بلد المنشأ ولم يميزوا حسب الجنس. ُيظهر هيلويج وسينو 
)2017( أن نوع المهاجر في المملكة المتحدة يؤثر على التهديد المتصور الذي توحي به الهجرة: يثير األوروبيون 
التهديدات األمنية  يثير المسلمون ذلك؛ ويثير المسلمون  بينما ال  التهديدات االقتصادية واإلجرامية  الشرقيون 
والثقافية بينما ال يثيرها األوروبيون الشرقيون. أظهر كنول وآخرون )2011( أن تصنيف المهاجرين غير النظاميين 
لدى  ولكن  الهجرة،  سياسة  تفضيالت  على  تأثير  أي  له  ليس  موثقين"  "غير  من  شرعيين"بدال  "غير  أنهم  على 
يثير  مصطلح"المهاجرين"  فإن   ،" هامة  "قضية  لهم  بالنسبة  الهجرة  تشكل  الذين  أولئك  وخاصة  الجمهوريين 

معارضة أقل من كلمة المكسيكيين.

ومع ذلك، أظهر رايت وآخرون )2016( أن األحكام القائمة على الخصائص - المتعلقة بخصائص المهاجر)المهاجرين( 
- تعتبر بسيطة مقارنة باألحكام القطعية المتعلقة بقضايا العدالة واإلنصاف وهي تفسر المعارضة العامة للهجرة 
غير القانونية، بناء إلى القناعات األخالقية حول االلتزام بالقواعد. يستخدم هيديجارد )2021( تجربة مشتركة إلظهار 
أن المهاجرين المناخيين ُينظر إليهم على أنهم أقل استحقاًقا لإلقامة الدائمة من المهاجرين الذين يمكن أن يكونوا 

مؤهلين عادًة للحصول على اللجوء، ولكنهم أكثر استحقاًقا من المهاجرين االقتصاديين.
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التأكيد على األرضية المشتركة  .6

سعت استراتيجيات االتصاالت األخرى أواًل إلى التأكيد على مجاالت األرضية المشتركة التي يتفق عليها معظم 
الناس - بين معارضين ومؤيدين للهجرة. يستخدم بونيال ومو )2018( "إطارًا جسريًا" إلنشاء صلة بين قضية محددة 
سابًقا - االتجار بالبشر، وهي قضية تثير مستوى مرتفع من القلق ويتفق عليها الحزبان في الواليات المتحدة - 
وبين سياسة الهجرة؛ إنهم ينظرون إلى أنه "إذا علم األفراد أن مستويات االتجار بالبشر تزداد مع سياسات الهجرة 
الصارمة، يمكن أن يحدث توتر بين اآلراء حول االتجار بالبشر والهجرة لدى األفراد الذين لديهم مواقف سلبية تجاه 
المهاجرين. إن تسليط الضوء على هذا التناقض بين وجهات النظر المناهضة لالتجار بالبشر والمواقف المناهضة 
للهجرة يجب أن يحث على تغيير رأي األفراد الذين لديهم آراء سلبية تجاه الهجرة وذلك لسببين." يستخدمون تجربة 
استطالعية إلظهار أن معاملة المشاركين "بإطار جسري"15 يقلل من معارضة الهجرة بين الجمهوريين فيما يتعلق 
على  القائم  التعلم"  "إطار  اتساًقا من  أكثر  وبشكل  أي "جسر"(،  دون  ولكن  بالبشر  االتجار  )حول  التحكم16  بإطار 
المعلومات17 أو"إطار القيم " القائم على الحلم األمريكي18، والذي ليس له أي تأثير. تتوافق هذه النتائج مع قوة 
السرديات المبنية على مجاالت التوافق )Dennison،ا2021(. وبالمثل، يستخدم فان كلينجرن وآخرون )2018( تجارب 
استقصائية في هولندا إلظهار أن تقديم السياسيين على أنهم منقسمون ومتنازعون حول قضية مثل الهجرة 

يزيد من استقطاب المواقف.
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إثارة التعاطف  .7

تظل إثارة التعاطف غير مدروسة نسبًيا في األدبيات األكاديمية. هنا، يتم استعراض دراستين تبحثان في استخدام 
الرسائل اإلنسانية. على الرغم من أنهما ليسا مثل مناشدة التعاطف، ولكنه من المرجح أن يكون لدى االثنتين بعض 
المكونات المتماثلة، مع االختالف الرئيسي في أن القيم اإلنسانية مجردة في حين أن إثارة التعاطف الحقيقي 
يعني إثارة المشاعر التي قد تكون لدى شخص آخر، على سبيل المثال ما يشعر به المهاجر، وتخيل المرء نفسه 
في هذا الموقف )انظر Dennison ،ا2021، للحصول على نظرة عامة على التعاطف في استخدام السرديات(. 
ُيظهر نيومان وآخرون )2015( أن مناشدة القيم اإلنسانية19 لدى األمريكيين البيض يثير مشاعًرا أقل ضد الهجرة 
التهديد  إطار  قوة  تفوق  اإلنساني  اإلطار  قوة  وأن  التعاطف،  عالية في  درجات  يسجلون  الذين  المشاركين  بين 
إنقاذ  على  تركز  التي  اإلنسانية  الرسالة  أن   )2018( وآخرون  جيتمانسكي  أظهر  مًعا.  تقديمهما  عند  المتزامن20، 
النساء واألطفال األبرياء تؤثر على التصورات التركية لالجئين السوريين لتصبح أكثر إيجابية، في حين أن التركيز على 
روابطهم العسكرية يسبب سلبية أكبر؛ بينما رسائلهم بخصوص التكاليف االقتصادية والتوازن العرقي في تركيا 

ليس لها أي تأثير.

وفي هذا الصدد، يوضح مادريجال وسوروكا )2021( أن تقديم صور متطابقة لفرد بداًل من مجموعة من المهاجرين 
يقلل من الشعور المناهض للهجرة بين أولئك الذين لديهم حساسية عالية للتهديد. يستخدم هايزلر وإسرائيلي 
)2021( التجربة الطبيعية لوفاة آالن كردي إلظهار أن غرق شخص محدد يؤدي إلى أن يصبح الناس أكثر إيجابية بشأن 
الهجرة، في حين أن غرق أكثر من ألف مهاجر مجهول الهوية في حدثين متتاليين في أبريل 2015 لم ينتج عنه أي 
تغيير ملحوظ في المشاعر العامة. وهذا يشير إلى أن القصص الفردية قد تكون أكثر قوة من البيانات اإلحصائية.
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تأثير الرسل  .8

على الرغم من أن تأثيرالشخص الذي يقوم بإيصال الرسالة قد تم افتراضه بانتظام من قبل صانعي السياسات 
والمنظمات غير الحكومية )انظر Dennison،ا2020(، ال سيما من حيث استخدام المهاجرين كرسل، لم تجد الدراسة 
الحالية أي اختبارات تجريبية حديثة لهذا. بداًل من ذلك، تم اختبار تأثير الرسل من حيث أرقام السلطة. ُيظهر دونيلي 
للهجرة عندما يتم إيصالها بواسطة  المؤيدة  الرسائل  تأثيرات  أنه ال توجد اختالفات منهجية في  وآخرون )2020( 
أظهر  المتحدة.  والمملكة  وألمانيا  كندا  في  تمت  استطالعية  تجربة  في  الشركات  أو  النقابات  أو  السياسيين 
حولت  قد  للهجرة  موالية  أمريكية  إنجيلية  منظمة  من  دينية  بإشارات  محملة  إذاعية  رسالة  أن   )2018( مارجوليس 
المعارضين اإلنجيليين للهجرة، في حين أن نسخة علمانية متطابقة، بدون مراجع دينية، لم تفعل ذلك. تضمنت 
النسخة الدينية قسيسين يطلبان من المستمعين االنضمام إلى حركة مسيحية تدعم حلول الهجرة القائمة على 
القيم اإلنجيلية. بعد سرد أهداف المنظمة إلصالح الهجرة - بما في ذلك الطريق للحصول على الجنسية - طلب 
اإلعالن من المستمعين الصالة من أحل مسؤوليهم المنتخبين وأن يخبروا ممثليهم أنهم يدعمون إصالح الهجرة. 
وعلى نحو مماثل، أظهر رايت وسيترين )2010( في الواليات المتحدة أن العداء للمحتجين على المهاجرين يتناقص 
عندما يظهرون وهم يلوحون بأعالم الواليات المتحدة بداًل من األعالم المكسيكية، ولكن هذا التأثير ال يترجم إلى 

مواقف سياسية أكثر اعتدااًل بشأن الهجرة.



20 

مناشدة الهوية  .9

يمكن تعريف الهوية الذاتية للفرد على أنها مدى رؤية الفرد لعضويته في مجموعة، سواء على المستوى الوطني 
أنه  أو  كيانه  يتجزأ من  جزء ال  أنها  يهودًيا(، على  أو  عربًيا  أو  أوروبًيا  أو  كونه هولندًيا  )مثل  الديني  أو  العرقي  أو 
  Carl ؛  Marks،ا2005  و    Hooghe( السياسية  والمواقف  التصويت  على  المفهوم  هذا  تطبيق  تم  بها.  مرتبط 
وآخرون، 2019؛ Dennison  وآخرون ، 2020(. ُيظهر سنيدرمان وجاجيندورن )2007( أنه عندما يتم تذكير المستجيبين 
الهولنديون بهويتهم الوطنية وجماعتهم التي ينتمون إليها، فإنهم يقدمون مواقف أكثر سلبية تجاه الهجرة. ولكن 
أهم  واحدة من  المجموعات.  أنواع مختلفة من  إلى  الناس  التذكرة —"ينتمي  بنفس   )2015( بريتون  قام  عندما 
هذه المجموعات وأكثرها رسوخا هي األمة التي تنتمي إليها. في حالتك، أنت تنتمي للجنسية الكندية. كل دولة 
المشاركين عن أهمية هويتهم  الهجرة، وكذلك عندما سؤل  المواقف من  تأثير على  أي  مختلفة"- لم يكن لذلك 

الكندية بالنسبة لهم. وبريتون ينظر لذلك كنتيجة لوجود مفهوم مختلف للهوية الوطنية في كندا وفي أوروبا.

ويهود  أتراك  ومسلمون  أمريكيون  كاثوليك  وهم   - االستطالع  في  المشاركين  يذكرون   )2015( وآخرون  بلوم 
العرقية  أو  الدينية  الخلفية  ذوي  للمهاجرين  اإليجابية  من  تزيد  أنها  يظهر  والتي  الدينية،  بهويتهم   - إسرائيليون 
المماثلة - ال سيما بين المحافظين - ولكن تزيد من المعارضة للجماعات األخرى المتميزة. يتوصل الزاريف وشارما 
)2017( إلى نتيجة مماثلة فيما يتعلق بتذكير المشاركين بالهوية الدينية )اإلسالمية والسنية( وفيما يتعلق بالموقف 
األمريكيين  المشاركين  إخطار  أن   )2018( وغاريت  فوجيسزاك  يظهر  السوريين.  الالجئين  تجاه  التركي  والسلوك 
بهويتهم الوطنية21 يؤدي إلى معارضة أكبر للهجرة بين المعارضين بالفعل، ولكن ليس له تأثير على مؤيدي الهجرة، 

وأن هذا التأثير يعمل بشكل مباشر وأيضا عبر وسائل اإلعالم اإلخبارية التي يختارون استهالكها.
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النتائج والتوصيات
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يتزايد االعتراف على نطاق واسع بالحاجة إلى االتصاالت االستراتيجية في صنع سياسات الهجرة، مع وجود حاجة 
خاصة لدعم أنظمة حوكمة الهجرة القائمة على القانون والحقوق التي قد تكون مهددة باالستقطاب والمعلومات 
المضللة والعداء. في حين لم يكن هناك لغاية وقت قريب سوى القليل نسبيا من المناقشات األكاديمية حول 
أشكال االتصاالت المتعلقة بالهجرة التي يمكنها أن تكون فعالة، إال أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت قدرا 
كبيرا من األدلة التجريبية الجديدة المبنية على اختبارات قوية لنظريات متعددة منطبقة مباشرة على استراتيجيات 
معينة لالتصاالت المتعلقة بالهجرة. يلقي هذا التقرير نظرة عامة على 68 دراسة تجريبية حديثة حول كيفية قيام 
هذه  من  العظمى  والغالبية  الوافدة.  الهجرة  تجاه  العامة  المواقف  بالتأثيرعلى  االتصاالت  مجال  في  األنشطة 

الدراسات منشور منذ عام 2015 ونسبة كبيرة منذ عام 2020.

وفًقا لألدلة الموجودة التي تم استعراضها في هذا التقرير، فإن حملة االتصاالت االستراتيجية غير الفعالة بشأن 
الهجرة تناشد المصلحة الشخصية للمتلقي مع التأكيد على التنوع و/أو تصحيح المعلومات حول تدفقات الهجرة. 
وعلى النقيض من ذلك، فإن أي حملة فعالة ستناشد المصلحة العامة في الهجرة، وتؤكد على التوافق بين الهجرة 
والبلد المضيف واألرضية المشتركة بشأن الهجرة كمسألة، مع إثارة التعاطف. قد يكون تدقيق الحقائق بشأن آثار 

الهجرة وتحريك المشاعر مفيًدا أيًضا كاستراتيجيات إضافية، كما قد تكون أيضا مناشدة الهوية عند االقتضاء.

التعاطف  وإثارة  الرسل  من  معينة  أنواع  آثار  دراسة  تتم  لم  المستقبلي.  للبحث  الطريق  إلى  النتائج  هذه  تشير 
بشكل كاف، على الرغم من التركيز عليهما خارج األوساط األكاديمية. تشمل االستراتيجيات األخرى التي تم التأكيد 
عليها خارج األوساط األكاديمية والتي ال تزال غير مختبرة بما يكفي مايلي: التركيز على القيم الشخصية )بداًل من 
السياسية(؛ التركيز على األمل واإليجابية والحلول؛ تجنب تكرار األفكار المتعارضة؛ واستخدام أسلوب سرد القصص 

)على الرغم من أن بعض الدراسات المذكورة أعاله قد نظرت بالفعل في هذا الشأن وإن كان بشكل عرضي(. 
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U.S. Whites: General Ethnocentrism Or Media Priming Of Attitudes About Latinos?. Political Psychology, 34: 149 166. Https://Doi.
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2 https://www.youtube.com/watch?v=_1SoLYX8OyE :أنظر هنا

نسبة المهاجرين الوافدين في الواليات المتحدة ، ونسبة المهاجرين غير الشرعيين في الواليات المتحدة ، ومعدل بطالة المهاجرين ، ومعدل  3
إيداعهم السجون ، ونسبة المهاجرين الذين ال يستطيعون التحدث باللغة اإلنجليزية.

4 https://www.sophiacoop.it/web/content/progetto_confini_it.php

تلقى جميع المشاركين المعلومات التالية: "في عام 1980، أعلن الرئيس الكوبي آنذاك، فيدل كاسترو، فجأة أن الكوبيين الراغبين في الهجرة إلى  5
الواليات المتحدة أحرار في أن يفعلوا ذلك. أدى ذلك إلى هجرة جماعية غير متوقعة إلى ميامي بفلوريدا، حيث وصل معظم المهاجرين الكوبيين 
على متن قوارب. مع وصول المهاجرين الكوبيين الجدد، نمت القوى العاملة في ميامي بمقدار 55000، أو 8 في المئة، في وقت واحد تقريبا. 

وكان معظم المهاجرين الجدد من ذوي المهارات المنخفضة، مما يعني أن القوى العاملة ذات المهارات المنخفضة زادت بنسبة 20 في المائة. 
سمحت اإلضافة الكبيرة غير المتوقعة لـ 55000 مهاجر جديد إلى القوى العاملة في ميامي للباحثين بدراسة تأثير الهجرة على سوق العمل. للقيام 

بذلك، درس الباحثون تغيرات األجور والبطالة في ميامي بعد الهجرة الجماعية مقارنة بالمدن األمريكية األخرى التي لم تتأثر بالهجرة الجماعية للكوبيين 
بسبب المسافة الجغرافية". تلقت مجموعة العالج فقط المعلومات التالية: "خلص الباحثون الذين حللوا اآلثار القصيرة األجل والطويلة األجل 

للهجرة الجماعية للكوبيين إلى ميامي إلى أن الهجرة الجماعية، بالنسبة للعمال ذوي المهارات العالية والمنخفضة على السواء، لم يكن لها أي أثر 
تقريبا على األجور وال أي أثر تقريبا على البطالة. وفقا للباحثين، فإن الهجرة الجماعية لم يكن لها أي أثر تقريبا على األجور والبطالة ألن المهاجرين 

الكوبيين الجدد أدوا إلى زيادة الطلب العام على السلع والخدمات، مما أوجد مزيدا من فرص العمل".

المحفزات التجريبية: "المهاجرون ]يأخذون وظائف األمريكيين / يخلقون وظائفا جديدة[، تظهر الدراسة ما يلي: وجدت دراسة جديدة أن العدد المتزايد  6
من المهاجرين إلى الواليات المتحدة قد ]أخذوا وظائف األمريكيين / ساعدوا في خلق وظائف جديدة[، وفًقا لمجموعة أبحاث المهاجرين األمريكية. 

تستند النتائج إلى بيانات من المسح االجتماعي للمهاجرين األمريكيين، الذي يتم جمعه مرتين في السنة منذ عام 1945 حتى العام الماضي. يخلص 
البحث إلى أن نمو المهاجرين يؤدي إلى ]فقدان األمريكيين للوظائف، مع تولي المهاجرين هذه المناصب بداًل منهم / خلق وظائف جديدة، مما يزيد 

من توظيف األمريكيين[. قال قائد مجموعة البحث، مايكل ميلر، "هذا االكتشاف مهم لمجتمعنا الحالي، ونحن بحاجة إلى مواصلة هذا النوع من 
األبحاث للحصول على مزيد من الفهم لتأثير التغيرات االجتماعية والديموغرافية على المجتمع األمريكي".

"المهاجرون ]زيادة عبء الرعاية االجتماعية / تقليل عبء الرعاية االجتماعية[، تظهر الدراسة ما يلي : وجدت دراسة جديدة أن العدد المتزايد من  7
المهاجرين إلى الواليات المتحدة قد ]خفض عبء الرعاية االجتماعية على دافعي الضرائب / زاد عبء الرعاية االجتماعية على دافعي الضرائب[، 
وفًقا لمجموعة أبحاث المهاجرين األمريكية. تستند النتائج إلى بيانات من المسح االجتماعي للمهاجرين األمريكيين، الذي يتم جمعه مرتين في 

السنة منذ عام 1945 حتى العام الماضي. وجد البحث أن ]المهاجرين في الواليات المتحدة يعتمدون على الرعاية االجتماعية أكثر من األمريكيين، 
وبالتالي فإن نمو المهاجرين يؤدي إلى زيادة عبء الرعاية االجتماعية لألمريكيين / المهاجرين في الواليات المتحدة يعتمدون على الرعاية االجتماعية 

أقل من األمريكيين، وبالتالي فإن نمو المهاجرين يؤدي إلى انخفاض عبء الرعاية االجتماعية لألمريكيين[. قال قائد مجموعة البحث، مايكل ميلر، 
"هذا االكتشاف مهم لمجتمعنا الحالي، ونحن بحاجة إلى مواصلة هذا النوع من األبحاث للحصول على مزيد من الفهم لتأثير التغيرات االجتماعية 

والديموغرافية على المجتمع األمريكي".

"المهاجرون ]يضعفون الثقافة األمريكية / يعززون الثقافة األمريكية[، تظهر الدراسة: وجدت دراسة جديدة أن العدد المتزايد من المهاجرين إلى  8
الواليات المتحدة قد ]أضعف الثقافة والقيم األمريكية / يعزز الثقافة والقيم األمريكية[، وفًقا لمجموعة أبحاث المهاجرين األمريكية. تستند النتائج 

إلى بيانات من المسح االجتماعي للمهاجرين األمريكيين، الذي يتم جمعه مرتين في السنة منذ عام 1945 حتى العام الماضي. وجد البحث أن 
]المهاجرين ال يتعلمون اللغة اإلنجليزية، ويعارضون القيم األمريكية، ويضعفون الثقافة األمريكية/ المهاجرين يتعلمون اللغة اإلنجليزية، ويتبنون 

القيم األمريكية، ويعززون الثقافة األمريكية[. قال قائد مجموعة البحث، مايكل ميلر، "هذا االكتشاف مهم لمجتمعنا الحالي، ونحن بحاجة إلى 
مواصلة هذا النوع من األبحاث للحصول على مزيد من الفهم لتأثير التغيرات االجتماعية والديموغرافية على المجتمع األمريكي".

"المهاجرون ]يرفعون من معدل الجرائم / يقللون من معدل الجرائم[، تظهر الدراسة: وجدت دراسة جديدة أن العدد المتزايد من المهاجرين إلى  9
الواليات المتحدة قد ]يرفعون من معدل الجرائم / يقللون من معدل الجرائم[، وفًقا لمجموعة أبحاث المهاجرين األمريكية. تستند النتائج إلى بيانات 

من المسح االجتماعي للمهاجرين األمريكيين، الذي يتم جمعه مرتين في السنة منذ عام 1945 حتى العام الماضي. وجد البحث أن ]المهاجرين 
يميلون إلى ارتكاب الجرائم بشكل أكثر تكراًرا مما يفعله األمريكيون، وبالتالي فإن نمو المهاجرين يؤدي إلى زيادة معدل الجريمة في الواليات 

المتحدة /يميل المهاجرون إلى الحفاظ على روابط عائلية وثيقة وخلق مجتمعات يترابط فيها األشخاص مًعا، وبالتالي فإن نمو المهاجرين يؤدي إلى 
انخفاض معدل الجريمة في الواليات المتحدة[. قال قائد مجموعة البحث، مايكل ميلر، "هذا االكتشاف مهم لمجتمعنا الحالي، ونحن بحاجة إلى 

مواصلة هذا النوع من األبحاث للحصول على مزيد من الفهم لتأثير التغيرات االجتماعية والديموغرافية على المجتمع األمريكي".
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يتم إثارة الغضب في المستجيبين من خالل سؤالهم: "اآلن فكر بشكل عام في السياسة النمساوية والسياسيين النمساويين. عندما تفكر في  10
السياسة والسياسيين ، ما الذي يجعلك غاضًبا ومنزعًجا ؟ يرجى تدوين كل ما يخطر ببالك".

يتم إثارة الخوف من خالل السؤال: "اآلن فكر بشكل عام في السياسة النمساوية والسياسيين النمساويين. عندما تفكر في السياسة  11
والسياسيين، ما الذي يجعلك خائفا وعصبيا؟ يرجى تدوين كل ما يخطر ببالك".

في ظروف عدم االستيعاب، كان نوع الطعام الذي كان يؤكل في الغداء يشمل لحم الماعز الحار، وقيل إن المطعم جزء من سوق الطعام العرقي.  12
تتناقض هذه التفاصيل مع طبق أمريكي كالسيكي من أصابع الموزاريال وحلقات البصل وأجنحة الجاموس التي يتم تناولها في مطعم رويز في 
ظروف االستيعاب. كما حددت ظروف عدم االستيعاب أنهم يتحدثون بلغتهم األم وأنهم يناقشون األحداث التي تحدث في بلدهم األصلي بداًل 

من التحدث باللغة اإلنجليزية ومناقشة فريق البيسبول المحلي في حالة االستيعاب.

لقد ارتفعت الهجرة وانخفضت عبر العصور، ولكن على غرار اللغة اإلنجليزية، فإن الثقافة البريطانية ال تتأثر إال بشكل سطحي بالنفوذ األجنبي.  13
وفًقا للبروفيسور إيريك كوفمان من جامعة لندن، فقد أصبحت نسبة كبيرة من أطفال المهاجرين األوروبيين بريطانية بيضاء. يخبرنا المؤرخون أن 

الفرنسيين واأليرلنديين واليهود والمهاجرين السود قبل الحرب قد ذابوا إلى حد كبير في األغلبية البيضاء. أولئك الذين ينتمون إلى أعراق مختلطة، 
و يشتركون في أسالف واحدة مع الشعب البريطاني األبيض، ينمون بسرعة أكبر من جميع مجموعات األقليات و 8 من كل 10 منهم يتزوجون من 

البيض. في األمد البعيد، سوف يتم استيعاب أقليات اليوم في األغلبية، وسوف تتالشى الهويات األجنبية، كما حدث مع الشخصيات العامة ذوي 
أسالف مهاجرين مثل بوريس جونسون أو بيتر ماندلسون. بريطانيا تشكل مهاجريها، والهجرة ال تشكل بريطانيا.

إن بريطانيا تتغير، وتصبح أكثر تنوعا. ُيظهر احصاء عام 2011 أن البريطانيون البيض هم حاليا أقلية في أربع مدن بريطانية، بما في ذلك لندن.  14
وأكثر من ربع الوالدات في إنجلترا وويلز ألمهات أجنبيات. كما أن البريطانيون الشباب أكثر تنوًعا من البريطانيين األكبر سًنا. فقط 4.5 في المئة من 

الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما هم من غير البيض ولكن أكثر من 20 في المئة من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاًما هم من غير البيض. إن 
متوسط عمر األقليات األصغر، وارتفاع معدل المواليد إلى حد ما، واستمرار الهجرة يعني أنه في أواخر هذا القرن، وفقا للبروفيسور ديفيد كولمان 

من جامعة أكسفورد، سيكون البريطانيون البيض ضمن األقلية في جميع أنحاء البالد. وينبغي أن نحتضن تنوعنا، الذي يعطي بريطانيا ميزة في 
االقتصاد العالمي. مًعا، يمكننا بناء بريطانيا أقوى وأكثر شمولية.

االتجار بالبشر مشكلة ضخمة متعلقة بالهجرة. في كل عام، يتم االتجار بماليين الرجال والنساء واألطفال في بلدان حول العالم. تشير التقديرات  15
إلى أن صناعة االتجار بالبشر تبلغ 32 بليون دوالر سنويا. يستخدم المتاجرون القوة أو االحتيال أو اإلكراه إلغراء ضحاياهم وإجبارهم على العمل أو 

االستغالل الجنسي ألغراض تجارية. فهم يبحثون عن األشخاص الضعفاء، بما في ذلك المهاجرين، الذين يقبلون ترتيبات محفوفة بالمخاطر للهروب 
من العنف وعدم االستقرار و/أو الفقر في بلدانهم األصلية ألن سياسة الهجرة الصارمة تجعل الهجرة صعبة. على سبيل المثال ، أدى التشدد 

العالمي األخير في قبول اللجوء إلى زيادة االتجار بالبشر من خالل إجبار العديد من األشخاص اليائسين على اللجوء إلى المهربين"

االتجار بالبشر مشكلة ضخمة. في كل عام، يتم االتجار بماليين الرجال والنساء واألطفال في بلدان حول العالم. تشير التقديرات إلى أن نشاط  16
االتجار بالبشر تبلغ 32 بليون دوالر سنويا. يستخدم المتاجرون القوة أو االحتيال أو اإلكراه إلغراء ضحاياهم وإجبارهم على العمل أو االستغالل 

الجنسي ألغراض تجارية. فهم يبحثون عن األشخاص الضعفاء، بما في ذلك األفراد الذين يتطلعون إلى الهروب من العنف و/أو عدم االستقرار و/
أو الفقر".

تهريب البشر مشكلة ضخمة متعلقة بالهجرة. في كل عام يحاول ماليين الرجال والنساء واألطفال الهجرة إلى بلدان مختلفة حول العالم. تشير  17
التقديرات إلى أن نشاط تهريب البشر تبلغ 35 بليون دوالر سنويا. يستخدم المهربون القوة أو االحتيال أو اإلكراه إلغراء ضحاياهم وإجبار المهاجرين 
الضعفاء على العمل أو االستغالل الجنسي ألغراض تجارية. فهم يبحثون عن األشخاص الضعفاء، بما في ذلك المهاجرين ، الذين يقبلون ترتيبات 
محفوفة بالمخاطر للهروب من العنف وعدم االستقرار و/أو الفقر في بلدانهم األصلية ألن سياسة الهجرة الصارمة تجعل الهجرة صعبة. على سبيل 
المثال، أدى التشدد العالمي األخير في قبول اللجوء إلى زيادة الضحايا من طالبي اللجوء من خالل إجبار العديد من األشخاص اليائسين على اللجوء 

إلى المهربين"

"السعي وراء الحلم االمريكي: قضية رئيسية تتعلق بالهجرة، أال وهي أن الماليين من الرجال والنساء واألطفال قدموا إلى أمريكا بحثا عن حياة  18
أفضل. المهاجرون هم بالضبط مثل أولئك الذين جاءوا إلى أمريكا في الماضي. إن أجداد العديد من األمريكيين قد أتوا إلى هذا البلد ليعيشوا 

الحلم األمريكي. واليوم اختار المهاجرون والالجئون المجيء إلى أميركا، حتى يتسنى لهم أيضًا أن يعيشوا نفس الحلم األميركي. هذا الحلم هو ما 
تأسست عليه هذه األمة، وهو ما جلب األجيال السابقة إلى هذه األرض العظيمة، وهي قصة النجاح العظيم التي يريد هؤالء المهاجرون أن يكونوا 

جزًءا منها".

"يقرأ األشخاص الذين تم تكليفهم بالحالة اإلنسانية أن الغرض من خطة الهجرة هو مساعدة هؤالء الهندوراسيين على الهروب من" الظروف  19
القاسية وغير اآلمنة في بلدهم األصلي "مثل "الفقر" و "محدودية الوصول إلى العمل" و "القمع الحكومي". 

"في حالة التهديد، قرأ المشاركون تقريًرا غير حزبي يشير إلى أن هؤالء المهاجرين الجدد "سيحتاجون إلى مجموعة واسعة من خدمات الدولة  20
الممولة من دافعي الضرائب"، ومن المحتمل أنهم "سيؤدون إلى زيادة المنافسة على الوظائف"، و"لديهم قدرة محدودة على اللغة اإلنجليزية"، 

و"يستغرقون بعض الوقت لالندماج الكامل في الواليات المتحدة".

"تلقى األشخاص الذين في حالة الهوية الوطنية التوجيهات التالية: "قبل أن نستمر، يرجى قضاء بضع دقائق للتفكير في معنى أن تكون أمريكًيا.  21
وهو ما معناه، ما هي القواسم المشتركة بينك وبين األشخاص األمريكيين اآلخرين ؟ قد تكون حقيقة أننا جميًعا نتحدث نفس اللغة، وأننا ولدنا 

جميًعا هنا، وأن والدينا أمريكيان ، إلخ. يرجى تخصيص ما يصل إلى خمس دقائق للكتابة عن صفة أساسية واحدة تشاركها مع األمريكيين اآلخرين، 
شيء يوحدنا كشعب".
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