عملية بودابست
ورقة إحاطة
المواقف تجاه الهجرة:
استخالص المعلومات من الندوة اإللكترونية لعملية بودابست
د .جايمس دينيسون

قائمة المحتويات

المق ّدمة

5

ما هي الخطابات وكيف ت ّتصل بالمواقف تجاه الهجرة؟

7

كيف تغ ّيرت المواقف تجاه الهجرة في أوروبا وبلدان طرق الحرير في السنوات األخيرة 9

© االتحاد األوروبي2020 ،
جميــع الحقــوق محفوظــة .ال يجــوز إعــادة إنتــاج أي جــزء مــن هــذا المنشــور أو نســخه أو نقلــه ،بــأي شــكل مــن األشــكال أو أي وســيلة ،أكانــت إلكترونيــة أو

ما هي أسباب هذه التغ ّيرات؟

15

كيف يمكن تعزيز خطابات أكثر توازن ًا وارتكاز ًا على األدلة؟

17

الخطوات المقبلة

17

المراجع

19

آليــة ،بمــا فــي ذلــك النســخ ،التســجيل أو أي نظــام لتخزيــن المعلومــات أو ســحبها ،بــدون إذن مــن أصحــاب حقــوق التأليــف والنشــر.
إن المعلومــات واآلراء الــواردة فــي هــذا البحــث هــي ملــك للمؤلّف/المؤلّفيــن وال تعكــس بالضــرورة الــرأي الرســمي لالتحــاد األوروبــي ،وأمانــة عمليــة
ّ
إن محتويــات هــذا البحــث -والمعلومــات واآلراء الــواردة فيــه -هــي ملــك
بودابســت ،والــدول المشــاركة ،والمركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرةّ .
للمؤلّــف بالكامــل.
عنوان المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في فيينا:

Gonzagagasse 1
A-1010 Vienna
www.icmpd.com
International Centre for Migration Policy Development
Vienna, Austria

المواقف تجاه الهجرة استخالص المعلومات من الندوة اإللكترونية لعملية بودابست 3 .

مق ّدمة
ـدم ورقــة اإلحاطــة هــذه لمحـ ً
تمــت مناقشــتها خــال النــدوة اإللكترونيــة لعمليــة بودابســت ،يــوم
تقـ ّ
ـة عــن بعــض المواضيــع التــي ّ
 30ســبتمبر  ،2020بعنــوان «فهــم كيفيــة تأثيــر خطابــات الهجــرة علــى اآلراء والمواقــف العامــة تجــاه الهجــرة» .ســعت النــدوة
كل منهــا مــن منظــور وبــاء كوفيــد 19-المســتمر وبيئــة بلــدان طــرق
اإللكترونيــة إلــى اإلجابــة عــن أربعــة أســئلة بشــكل خــاص ،والتفكيــر فــي ّ
الحريــر الخمســة ،أي أفغانســتان ،بنغــادش ،إيــران ،العــراق وباكســتان .هــذه األســئلة هــي:
1.1ما هي الخطابات وكيف ت ّتصل بالمواقف تجاه الهجرة؟
تغيرت المواقف تجاه الهجرة في أوروبا وبلدان طرق الحرير في السنوات األخيرة؟
2.2كيف ّ
التغيرات؟
3.3ما هي أسباب هذه
ّ
4.4كيف يمكن تعزيز خطابات أكثر توازن ًا وارتكازاً على األدلة؟
فــي هــذا اإلطــار ،تقـ ّدم هــذه الورقــة لمحـ ً
تمت مناقشــتها فــي هــذه النــدوة اإللكترونية،
ـة عــن البيانــات ،والحجــج ،والمصــادر األساســية التــي ّ
كل مــن هذه األســئلة.
مــع اإلجابــة عــن ّ
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ما هي الخطابات وكيف ت ّتصل
بالمواقف تجاه الهجرة؟
لفهــم العالقــات بيــن الخطابــات والمواقــف واآلراء العامــة تجــاه الهجــرة ،يجــب أن نعـ ّـرف بهــذه المصطلحــات أو ًال .مــن بيــن هــذه المفاهيــم
متنوعــة لهــذا المفهــوم ،إال أنهــا جميعهــا تميــل إلــى اعتمــاد ثالثــة
الثالثــة ،يُعتبــر مفهــوم الخطــاب هــو األكثــر بــروزاً .ورغــم وجــود تعريفــات
ّ
تبســط الحقائــق المع ّقــدة )2( ،ت ّتســم باتّســاق داخلــي مــن حيــث األســباب والنتائــج ،رغــم عــدم كــون ذلــك صحيحـاً
مواصفــات :فالخطابــات (ّ )1
ً
ً
التثبــت مــن اتّســاقها الداخلي
ـدى
ـ
لم
ا
ـ
وفق
ـعبيتها
ـ
ش
ـف
ـ
تختل
()3
ـة)،
ـ
النظري
ـة
ـ
الناحي
ـن
ـ
م
»
ا
ـ
«منطقي
ـون
ـ
يك
ـل
ـ
(ب
ـة
بالضــرورة مــن الناحيــة التجريبيـ
ّ
علــى ضــوء الواقــع الخارجــي (أو النظــرة إليــه).
ـعبيتها أو انتشــارها ،بــل مــن األرجــح نوعـ ًا
يمكــن إعــداد مــا ال يُعـ ّد وال يُحصــى مــن خطابــات الهجــرة ،وبالتالــي فـ ّ
ـإن وجودهــا ال يعكــس مــدى شـ ّ
متنوعــة مــن األســباب المختلفــة .فــي مــا يلــي بعــض األمثلــة علــى خطابــات
ـة
مــا أن تنتشــر هــذه الخطابــات وأن يص ّدقهــا النــاس لمجموعـ ٍ
ّ
الهجــرة الســائدة فــي عصرنــا هــذا:
y

«yالمهاجرون يستولون على وظائف السكان المحليين».

y

مكون من المهاجرين».
«yنحن بلد
ّ

y

( »Wir schaffen das «yيمكننا القيام بذلك).

y

«yالهجرة هي االنتقام من االستعمار».

y

جيد للجميع».
تنوع ًا ،وهو أمر ٌ ّ
«yتق ّدم الهجرة ّ

y

«تقوض الهجرة الوافدة التماسك المجتمعي وتؤدي إلى النزاعات».
y
ّ

y

«yمن األفضل أن يلتزم الجميع بالعيش مع أبناء جنسهم».

y

«yمن يعارض الهجرة الوافدة عنصري».

فــي المقابــل ،تُعتبــر المواقــف تجــاه الهجــرة واآلراء العامــة المتعلقــة بها أكثر تشــابه ًا ،حيث يعكــس كال المفهوميــن المعتقدات
ـددة مــن الســكان .فــي العــادة ،يُعتبــر الموقــف أكثــر عموميـ ً
ـة ،جوهريــة وأبطــأ وتيـ ً
ـرة مــن الــرأي العــام الــذي يكــون
الفعليــة لفئــة محـ ّ
عـ ً
ـادة مرتبطـ ًا بقضايــا محـ ّددة مــن حيــث الوقــت والمســاحة .مــن األمثلــة علــى المواقــف العامــة تجــاه الهجــرة المعتقــدات المتعلقــة بمــدى
مرغوبيــة الهجــرة الوافــدة ومختلــف السياســات ذات الصلــة ،وتلــك المتعلقــة باآلثــار المتنوعــة للهجــرة الوافــدة ،واآلراء والتقييمــات بشــأن
مختلــف أنــواع وفئــات المهاجريــن (مثـ ً
ا الطــاب ،ملتمســي اللجــوء ،المهاجريــن لدوافــع اقتصاديــة إلــخ .أو مختلــف الجنســيات ،األديــان إلــخ.).
الــرأي العــام ،كمــا ســبق وأشــير إليــه ،يكــون أكثــر تحديــداً ،وبالتالــي أكثــر عرضـ ً
للتغيــر .مــن األمثلــة علــى ذلــك اإلجابــات عــن أســئلة مثــل «هــل
ـة
ّ
تتعامــل الحكومــة الحاليــة جيــداً مــع مســألة الهجــرة الوافــدة؟» أو «مــا همــا أبــرز قضيتيــن تؤثّــران علــى بلــدك اليــوم؟»
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تعــرض الصــورة  1طبيعــة العالقــة بيــن المفاهيــم الثالثــة .بشــكل عــام ،مــن المتوقــع أن يتأثــر الــرأي العــام بالمواقــف أكثــر مــن
العكــس ،كــون المواقــف تكــون أكثــر جوهريــة .كذلــك ،تُعتبــر القيــم والهويــات أكثــر جوهريــة حتــى مــن المواقــف ،ال بــل إنهــا مح ـ ّددات
أن الخطابــات تكــون موجـ ً
ـودة خــارج نطــاق المواقــف واآلراء ،بالرغــم
معرفيــة ونفســية اجتماعيــة أساســية للمواقــف واآلراء .تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن الخطابــات المقنعــة تســتطيع ،بدورهــا ،التأثيــر علــى المواقــف واآلراء.
أن شــعبيتها تتحـ ّدد بشــكل جزئــي مــن خــال هــذه األخيــرة ،كمــا ّ
مــن ّ

الصورة  :1العالقة بين الخطابات والمواقف والرأي العام

Opinions
Narratives
Attitudes
Values and identitities

تغيرت المواقف تجاه الهجرة في أوروبا
كيف ّ
وبلدان طرق الحرير في السنوات األخيرة؟
أن المواقــف تجــاه كافــة أنــواع
تُظهــر معظــم االســتطالعات األوروبيــة الرســمية -كاالســتطالع االجتماعــي األوروبــي بيــن  2002وّ -2018
ـة بشــكل واضــح ،أو علــى األقــل أقــل سـ ً
الهجــرة الوافــدة فــي معظــم الــدول األوروبيــة قــد أصبحــت ،فــي الواقــع ،أكثــر إيجابيـ ً
ـلبية ،خــال
الســنوات األخيــرة .فــي الصــورة  ،2نالحــظ تــوزّع المواقــف المؤيّــدة للهجــرة الوافــدة 1فــي عــدد مــن الــدول األوروبيــة بيــن  2002و،2018
2
توجــه أكثــر إيجابيــة مــع الوقــت فــي  13مــن البلــدان ،وأكثــر ســلبية فــي
بحســب مقيــاس االســتطالع االجتماعــي األوروبــي .يمكــن مالحظــة ّ
 5منهــا فقــط ،ممــا يفتــرض أنــه ،بشــكل عــام ،بــدأت المواقــف تجــاه الهجــرة الوافــدة تصبــح أكثــر إيجابيـ ً
ـة فــي أوروبــا (لالطــاع علــى
التقريــر كام ـ ً
ا ،راجــع .)2018 ,Dennison and Dražanová :بصــورة عامــة ،الالفــت للنظــر هــو االســتقرار فــي المواقــف تجــاه الهجــرة
ً
الوافــدة فــي معظــم البلــدان خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة -مــع تســجيل تفاوتــات أكبــر بكثيــر بيــن الــدول عوضـا عــن ضمنهــا (أي عبــر الزمــن).
مؤكــداً بذلــك نتائــج االســتطالع
ينقــل اليوروباروميتــر ،بــدوره ،هــذه النتائــج المتعلقــة باالســتقرار والقــدر األكبــر مــن اإليجابيــة بشــكل عــام،
ّ
3
ـة تمثيليــة مــن كل دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي ،منــذ  ،2014ســؤالين
عينـ ٍ
االجتماعــي األوروبــي .فقــد طــرح اليوروباروميتــر علــى ّ
كل مــن الجمــل التاليــة تثيــر شــعوراً إيجابي ـ ًا أو ســلبي ًا بالنســبة إليــك :هجــرة
يتعلقــان بالهجــرة الوافــدة ،همــا« :أرجــو منــك إخبــاري إذا كانــت ٌّ
ـم قيــاس النتائــج مــن حيــث
ـ
ت
ـي؟»
ـ
األوروب
ـاد
ـ
االتح
ـل
ـ
داخ
ـن
ـ
م
ـدك
ـ
بل
ـى
ـ
إل
ـخاص
األشــخاص إلــى بلــدك مــن خــارج االتحــاد األوروبــي؟ وهجــرة األشـ
ّ
مبيــن فــي الصــورة  .3كمــا هــو
صافــي اإليجابيــة -بحيــث يم ّثــل « »0نســبة التســاوي فــي اإلجابــات بيــن اإليجابيــة والســلبية -كمــا هــو ّ
ُمالحــظ ،هنــاك زيــادة طفيفــة فــي صافــي اإليجابيــة فــي معظــم الــدول ،وليــس هــذا فحســب بــل أيضـ ًا ( )1فــي مــا يتعلــق بالهجــرة الوافــدة
ـبة إيجابيـ ً
ـجلت معظــم الــدول اليــوم نسـ ً
ـة صافيــة (فــوق  ،)0كمــا ( )2تُظهــر كافــة الــدول تقريب ـ ًا فرق ـ ًا
مــن دول اتحــاد أوروبــي أخــرى ،سـ ّ
ثابتـ ًا فــي المواقــف تجــاه المهاجريــن الوافديــن مــن دول االتحــاد األوروبــي مــن جهــة والــدول غيــر المنضويــة فــي االتحــاد األوروبــي
مــن جهــة أخــرى.

تــم قياســه بحســب أحــد المتغ ّيــرات الرقميــة أو التسلســلية ،الناتــج عــن ســتة متغ ّيــرات تقيــس المواقــف تجــاه الهجــرة الوافــدة مــن الــدول ( )1ذات
 1كمــا ّ
الخلفيــة اإلثنيــة نفســها )2( ،ذات الخلفيــة اإلثنيــة المختلفــة )3( ،األكثــر فقــر ًا والواقعــة خــارج أوروبــا ،والمواقــف تجــاه تأثيــر الهجــرة الوافــدة علــى ( )4االقتصــاد،
( )5الثقافــة )6( ،ونوعيــة الحيــاة.

2 https://www.europeansocialsurvey.org/
3 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm
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الصورة  :2طريقة توزّع المواقف تجاه الهجرة الوافدة في أوروبا في  2002و2018

الصورة  :3المواقف تجاه الهجرة الوافدة في مختلف دول االتحاد األوروبي منذ 2014

متغيرات.
مكون من ستة
متغير رقمي أو تسلسلي
مالحظات :المصدر :االستطالع االجتماعي األوروبي؛
ّ
ّ
ّ

مالحظــات :المصــدر :اليوروباروميتــر .صافــي اإليجابيــة هــو نســبة األشــخاص الذيــن يجيبــون «بســلبي» أو «ســلبي جــداً» ناقــص نســبة المجيبيــن «بإيجابــي»
أو «إيجابــي جــداً».

ـن هــذا االســتقرار وهــذا التوجــه نحــو المزيــد مــن اإليجابيــة بشــكل عــام يبــدو ،للوهلــة األولــى ،مفاجئ ـ ًا أو غيــر بديهــي ،نظــراً إلــى ارتفــاع
لكـ ّ
التصويــت ضــد الهجــرة الوافــدة فــي أوروبــا خــال الفتــرة نفســها .مــع ذلــك ،تميــل المواقــف السياســية الجوهرية-بعكــس الــرأي
ً
مســتقرة نســبي ًا فــي جميــع مراحــل الحيــاة (مث ـ ً
ا )2020 ,Peterson et al :وعبــر الزمــن علــى المســتوى
العــام -إلــى أن تكــون
ً
ً
ً
تغيــر األجيــال ،مــع اختــاط األجيــال الجديــدة اجتماعي ـا فــي ظــل
الكلــي ( .)2018 ,Kustov et alعوض ـا عــن ذلــك ،ينتــج التغييــر غالب ـا عــن ّ
ظــروف مختلفــة ،وهــو أمــر ينطبــق بشــكل خــاص فــي ضــوء التغييــرات التــي طالــت مســتوى تجانــس المجتمعــات األوروبيــة خــال األجيــال
األخيــرة ( .)2020 ,McLaren et alفــي هــذا اإلطــار ،قــد تكــون زيــادة اإليجابيــة تجــاه الهجــرة الوافــدة نتيجــة مــا يلــي:
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y

yأدى انتشــار القضيــة فــي الســنوات األخيــرة إلــى حصــول المواطنيــن علــى معلومــات أكثــر عــن الهجــرة الوافــدة وبالتالــي اطالعهــم
علــى وجهــات نظــر أكثــر دقــة.

y

المقنع ،الفعال ،والحافل بالمعلومات عن الهجرة في تعديل المواقف تجاه الهجرة الوافدة.
yساهم التواصل ُ
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y

وأن األشــخاص يعيــدون تصحيــح آرائهــم
yقــد تكــون الزيــادة فــي اإليجابيــة نتيجــة ر ّد فعــل عكســي ضــد اليميــن المتطــرف ،ال سـ ّـيما ّ
نسـ ً
ـبة إلــى الخطــاب الصريــح ،ال بــل فــي بعــض الحــاالت ،الخطــاب المتطــرف والمعــادي للهجــرة الــذي تعتمــده أحــزاب تالقــي نجاحـ ًا
متزايــداً.

لــم يكــن صعــود اليميــن المتطــرف نتيجــة ازديــاد فــي المواقــف المعاديــة للهجــرة الوافــدة ،بــل تــا ،بشــكل وثيــق الصلــة ،الزيــادة فــي األهمية
ـم قياســه اســتناداً إلــى نســبة األشــخاص الذيــن ذكــروا الهجــرة الوافــدة كإحدى
ـورة للهجــرة الوافــدة خــال «أزمــة الهجــرة» -وهــو أمــر ٌ تـ ّ
المتصـ ّ
أبــرز القضايــا التــي تؤثّــر علــى بالدهــم ( .)2019 ,Dennisonخــال هــذه الفتــرة« ،تسـ ّـببت» الزيــادة فــي انتشــار الهجــرة الوافــدة فــي إيقــاظ
المواقــف المعاديــة للهجــرة التــي كانــت موجــودة مســبق ًا ،ممــا دفــع بأولئــك الذيــن يعتنقــون هــذه المواقــف إلــى تحويــل تصويتهــم نحــو
اليميــن المتطــرف .تُظهــر الصــورة  4الزيــادة فــي انتشــار الهجــرة الوافــدة قرابــة العــام  ،2015كمــا تُظهــر انتشــار قضيتــي «الضمــان الصحــي
أن هــذه
واالجتماعــي» و»البطالــة» ،بمــا أنــه مــن
المرجــح أن تطغــى كلتــا القضيتيــن علــى الخطــاب السياســي بعــد كوفيــد .19-جديــر ٌ بالذكــر ّ
ّ
عينــة تمثيليــة مــن كل دولــة فــي االتحــاد األوروبــي الســؤال
البيانــات مســتخلصة مــن اســتطالع اليوروباروميتــر الــذي طــرح ،منــذ  ،2005علــى ّ
التالــي« :مــا همــا أبــرز قضيتيــن تؤثّــران علــى بــادك برأيــك؟»

ـح ّ
مــا هــي أوجــه المقارنــة بيــن االتجاهــات التــي أصبحــت راسـ ً
أن البيانــات
ـخة اليــوم فــي أوروبــا وتلــك الســائدة فــي بلــدان طــرق الحريــر؟ صحيـ ٌ
ّ
متوفــرة بكثــرة كمــا فــي أوروبــا ،لكــن يمكــن الرجــوع إلــى «االســتطالع العالمي
المتعلقــة بالمواقــف تجــاه الهجــرة الوافــدة غيــر
ـجلة بمــرور الزمــن فــي بعــض بلــدان طــرق الحريــر  ،وإن كانــت هــذه المعلومــات تُجمــع
حــول القيــم» لالطــاع علــى االتجاهــات المسـ ّ
بوتيــرة أقــل انتظامـ ًا مــن المصــادر األخــرى المتعلقــة بالبيانــات األوروبيــة .كمــا تؤخــذ البلــدان المجــاورة فــي االعتبــار .تتنــاول الصــورة 5
ـأن الســكن بالقــرب مــن مهاجريــن لــن يُعجبهــم .إلــى جانــب ذلــك ،لــم تُال َحــظ اتّجاهــات طويلــة األمــد فــي بلــدان
نســبة المواطنيــن الذيــن أفــادوا بـ ّ
طــرق الحريــر علــى مـ ّـر الزمــن ،كمــا فــي أوروبــا :فتُظهــر بنغــادش وإيــران تراجع ـ ًا فــي الســلبية ،ويُظهــر العــراق اســتقراراً ،فــي حيــن نالحــظ
سـ ً
ـلبية متزايـ ً
متوفــرة .علــى صعيــد األرقــام المطلقــة ،يمكــن مقارنــة هــذه
ـدة فــي باكســتان .أمــا البيانــات المتعلقــة بأفغانســتان ،فغيــر
ّ
المســتويات مــن الســلبية تجــاه الســكن بالقــرب مــن مهاجريــن بالنتائــج فــي أوروبــا.

الصورة  .5نسبة المجيبين ّ
بأن السكن بالقرب من مهاجرين لن يُعجبهم (المصدر
القيم)
االستطالع العالمي حول ِ

الصورة  .4نسبة المواطنين الذين أجابوا بأ ّن «الهجرة الوافدة»« ،الضمان الصحي
واالجتماعي» أو»البطالة» واحدة من أبرز قضيتين تؤثّران على بالدهم2019 -2005 ،
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ً
ً
منفصلــة هــي مشــاركة المهاجريــن فــي ســوق العمــل .كمــا تُظهــره الصــورة  ،6تُعتبــر نســبة المواطنيــن فــي
قضيــة
ســنتناول اآلن
بنغــادش ،إيــران وباكســتان الذيــن يعتقــدون بأنــه مــن الضــروري منــح المواطنيــن فــي كلٍّ مــن بلدانهــم األولويــة علــى حســاب المهاجريــن
مرتفعـ ً
ـتقرة إلــى حـ ٍّد كبيــر مــع الزمــن .فــي هــذا اإلطــار ،تختلــف هــذه البلــدان اختالفـ ًا كبيــراً عــن الــدول
ـة للغايــة ،مــع اإلشــارة إلــى أنهــا مسـ ّ
األوروبيــة التــي يبــدي مواطنوهــا تفــاؤ ًال نســبي ًا تجــاه مشــاركة المهاجريــن فــي ســوق العمــل.
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الصورة  .6نسبة أصحاب العمل الذين يعتقدون بضرورة منح األولوية للمواطنين على
الق َيم)
حساب المهاجرين (المصدر :االستطالع العالمي حول ِ
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يمكــن االطــاع أعــاه علــى األســباب المحتملــة الزديــاد المشــاعر اإليجابيــة تجــاه الهجــرة الوافــدة فــي أوروبــا .لكــن ،بشــكل عــام ،تجــدر اإلشــارة
ـة أقــل بيــن الــدول ،فــي حيــن أنّهــا مســتقرة نســبي ًا علــى مـ ّـر الزمــن .فمــا هــو
ـكل ملحــوظ بيــن األفــراد ،وبدرجـ ٍ
إلــى ّ
أن المواقــف تختلــف بشـ ٍ
مصــدر المواقــف الفرديــة تجــاه الهجــرة الوافــدة؟
هنــاك مجموعــة واســعة مــن المؤلَّفــات األكاديميــة التــي تحــاول شــرح التفــاوت فــي المواقــف تجــاه الهجــرة الوافــدة .عوضـ ًا عــن محاولــة
تلخيــص كل هــذه المؤلّفــات هنــا ،أعــرض «قمع ـ ًا» لتوضيــح العالقــة الســببية (لالطــاع علــى النســخة الســابقة ،راجــعDennison and :
 )2018 ,Dražanováيجمــع الشــروحات الســابقة محــاو ًال ترتيبهــا ،فيرتّــب اآلثــار «البعيــدة» نوع ـ ًا مــا إلــى اليســار (مثــل اآلثــار المتأتيــة عــن
االختــاط االجتماعــي فــي المرحلــة األولــى مــن الحيــاة) التــي تكــون عـ ً
ـادة أكثــر اســتقراراً وتخ ّلــف تأثيــراً كبيــراً علــى مختلــف مراحــل الحيــاة،
فــي حيــن يضــع اآلثــار «األقــرب» (أي آثــار األحــداث اليوميــة كتلقــي معلومــات جديــدة مثـ ً
ا) ،التــي تكــون قصيــرة المــدى وأكثــر ضعفـ ًا ،إلــى
اليميــن .بشــكل حاســم ،تؤثّــر مواصفــات الفــرد األكثــر جوهريـ ً
ـة علــى كلٍّ مــن المتغ ّيــرات القصيــرة المــدى (مث ـ ً
ا ،اختيــار الصحيفــة
التــي يريــد تلقيهــا) وآثــار المتغ ّيــرات القصيــرة المــدى (مث ـ ً
ا رد فعلــه تجــاه أشــكال الرســائل المختلفــة).

2002

Bangladesh

الصورة « .7قمع السببية» النظري حول أسباب المواقف تجاه الهجرة
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كيف يمكن تعزيز خطابات أكثر
توازن ًا وارتكازاً على األدلة؟
ـالة تهــدف إلــى تعزيــز خطابــات أكثــر توازنـ ًا وارتــكازاً علــى األدلــة ،يجــب التفكيــر فــي األســباب الجذريــة
اســتناداً إلــى مــا ورد أعــاه ،عنــد إعــداد رسـ ٍ
«ق َيمــه
التــي تدفــع باألفــراد إلــى تكويــن مواقفهــم تجــاه الهجــرة .مــن هــذه األســباب الهويــة االجتماعيــة للفــرد ،ونــوع شــخصيته ،أو ِ
ـم االرتــكاز
اإلنســانية األساســية» .وقــد خضــع الســبب األخيــر لدراســات
لتبيــن آثــاره علــى المواقــف تجــاه الهجــرة الوافــدة ،وكيــف تـ ّ
ّ
موســعة ُّ
عليــه فــي إعــداد الرســائل المواليــة والمعارضــة للهجــرة علــى الســواء ،مــع تحقيــق درجــات متفاوتــة مــن النجــاح (راجــع,Dennison :
ـإن تقديــر التقاليــد واالمتثــال واألمــن
تبيــن أنــه ،فــي أوروبــا ،يــؤدي تقديــر مفهــوم العالميــة إلــى دعــم الهجــرة الوافــدة ،فـ ّ
 .)2020ففــي حيــن ّ
ـاء عليــه ،بهــدف إقنــاع أولئــك المتر ّدديــن تجــاه الهجــرة الوافــدة ،يجــب أن ي ّتخــذ المــرء مقاربـ ً
ـة متوازنــة
يــؤدي إلــى معارضــة هــذه الهجــرة .بنـ ً
تجســد القيــم العالميــة فحســب ،بــل تلــك المقترنــة بالمشــاعر المعاديــة للمهاجريــن أيضـاً.
مــن حيــث القيــم ،ال ّ
ـة عــن األدلــة الحاليــة المتعلقــة بأفضــل الممارســات الم ّتبعــة للتواصــل بشــأن الهجــرة ،مظهــراً
ا عــن ذلــك ،يقـ ّدم دينيســون ( )2020لمحـ ً
فضـ ً
أن التواصــل المرتكــز علــى الق َيــم هــو أكثــر الوســائل انتشــاراً وتفضيـ ً
ا .يمكــن تقســيم مختلــف التوصيــات إلــى ثــاث مجموعــات بشــكل عــام.
ّ
ً
ً
أوال« ،التدابيــر االســتراتيجية» وتشــمل التوصيــات باتّخــاذ اســتراتيجية اتصــال اســتباقية عوضـا عــن اســتراتيجية قائمــة علــى ر ّد الفعــل ،بهــدف
وتحيــزات الجماهيــر المســتهدفة .ثاني ـ ًا ،يشــمل «المحتــوى المتعلــق
نســج شــراكات وعالقــات طويلــة المــدى وإجــراء بحــث حــول تصــورات
ّ

الق َيــم ،واســتجداء العاطفــة ،4والتركيــز علــى األمــل واإليجابيــة والحلــول ،وتج ّنــب التهجــم علــى الجمهــور
بالتواصــل» توصيــات بالتركيــز علــى ِ
وتج ّنــب تكــرار األفــكار المعارضــة ،وإيجــاد أرضيــة مشــتركة واســتخدام تقنيــة ســرد القصــص .ثالث ـ ًا« ،تطبيــق التواصــل علــى األرض» ويشــمل
التوصيــات «باالســتعانة بناقلــي رســائل ذوي مصداقيــة» و»اســتخدام الرســائل المختصــرة واعتمــاد الوســائل البصريــة».

الخطوات المقبلة
المقــرر أن يصــدر تقريــر كامــل عــن المواقــف تجــاه الهجــرة الوافــدة فضــ ً
ا عــن الهجــرة إلــى الخــارج
بعــد هــذه النــدوة اإللكترونيــة ،مــن
ّ
ـون مختلــف المجموعــات االجتماعيــة فــي المنطقــة
ـ
تك
ـف
ـ
وكي
ـف،
ـ
المواق
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ع
متنو
ـة
ـ
مجموع
ـي
يتعمــق بــدوره فـ
فــي أوائــل ،2021
ّ
ّ
ّ
مواقفهــا تجــاه هــذه القضايــا.

 4مع ّ
أن «استجداء العاطفة» مغالطة منطقية معروفة جيداً ،يُشار إليها بـ « » argumentum ad passiones
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