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تكاليف األخذ والتسلُّم: معضالت يف بانكوك 
سابني الريبو وشارون برودهيد

متثِّل املنظامت القامئة عىل العقيدة دوراً محورياً يف تلبية الحاجات األساسية لألعداد املتزايدة من الالجئني الحرضيني 
يف بانكوك. وهذا ما يثري التحديات لكل املشاركني. 

ـــدة  ـــىل العقي ـــة ع ـــامت القامئ ـــألة املنظ ـــرية ملس ـــة كب ـــاك أهمي هن
ـــني  ـــدد الالجئ ر ع ـــدَّ ـــث ُيق ـــوك حي ـــري يف بانك ـــتجاباتها للتَّهج واس
ـــر مـــن  ـــة آالف )أي أك ـــد عـــىل مثاني ـــا يزي ـــا اآلن م ـــني فيه الحرضي
خمســـة أضعـــاف العـــدد يف بانكـــوك أوائـــل عـــام 2013( ويســـتمر 
ـــة  ـــىل اتفاقي ـــاً ع ع ـــدا عضـــواً موقِّ ـــاد. وليســـت تايلن ـــدد باالزدي الع
ــني  ــة الالجئـ ــي لحاميـ ــار وطنـ ــا إطـ ــس لديهـ ــام 1٩51 وليـ عـ
ـــتمر  ـــر مس ـــت خط ـــاك تح ـــون هن ـــون يعيش ـــني. فالالجئ الحرضي
لالعتقـــال واالســـتغالل واالحتجـــاز ومـــا لذلـــك مـــن أثـــر كبـــري 
عـــىل حياتهـــم وســـبل كســـب أرزاقهـــم. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، 
نظـــراً ألنَّ أغلبيـــة الالجئـــني حديثـــو القـــدوم للبـــالد، فالدعـــم 
ـــني يف  ـــد آالف الالجئ ـــدود. ويعتم ـــني مح ـــع الالجئ ـــم ملجتم املنظ
بانكـــوك عـــىل املنظـــامت غـــري الحكوميـــة واملنظـــامت القامئـــة 

ـــاة.  ـــد الحي ـــىل قي ـــاء ع ـــدة يف البق ـــىل العقي ع

والعوائـــق واملصاعـــب التـــي تواجـــه الالجئـــني والجهـــات التـــي 
ـــة  ـــوى مجموع ـــد س ـــداً. وال يوج ـــرية ج ـــوك كب ـــم يف بانك تخدمه
ـــات  ـــر الخدم ـــي توّف ـــة الت ـــري الحكومي ـــامت غ ـــن املنظ ـــرية م صغ
ــات  ــذه املجموعـ ــى هـ ــني، وحتـ ــني الحرضيـ ــاعدة لالجئـ واملسـ
تعـــاين مـــن مشـــكالت يف املوازنـــة فإمـــا أنَّهـــا تدهـــورت أو 
توقفـــت. وكذلـــك الخدمـــات املقدمـــة لالجئـــني وعـــىل األخـــص 
ـــا  ـــحاب وغريه ـــا باالنس ـــدأت بعضه ـــة ب ـــاعدات املادي ـــا املس منه
مل يعـــد كافيـــاً لتلبيـــة الحاجـــات املتزايـــدة. ويلقـــي الالجئـــون 
ـــة  ـــدة وخاص ـــىل العقي ـــة ع ـــامت القامئ ـــىل املنظ ـــم ع ـــوم عبأه الي
ــد  ــي مل تعـ ــة التـ ــوازم املاديـ ــرات يف اللـ ــد الثغـ ــس لسـ الكنائـ
ـــري  ـــامت غ ـــني أو املنظ ـــامية لالجئ ـــدة الس ـــم املتح ـــة األم مفوضي
الحكوميـــة تغطيهـــا. ويعتمـــد كثـــري مـــن الالجئـــني الحرضيـــني 
ـــاة،  ـــد الحي ـــىل قي ـــاء ع ـــس للبق ـــن الكنائ ـــىل املســـاعدات م اآلن ع
ـــىل  ـــس وع ـــىل الكنائ ـــات ع ـــن التحدي ـــدداً م ـــرض ع ـــا ف ـــذا م وه
ــا  ــىل غريهـ ــأة عـ ــات وطـ ــل التحديـ ــا وال تقـ ــالتها وطوائفهـ رسـ
مـــن املنظـــامت غـــري الحكوميـــة العاملـــة يف بانكـــوك وال عـــىل 

الالجئـــني أنفســـهم.

أدوار مشوَّهة
عـــرّبت املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقيـــدة عـــن مخاوفهـــا مـــن 
ــالتها  ــن رسـ ــا عـ ــد يجعلهـ ــني قـ ــاعدات لالجئـ ــم املسـ أنَّ تقديـ
الرئيســـية والغـــرض الـــذي تأسســـت مـــن أجلـــه.1 وأوضحـــت 

إحـــدى الكنائـــس أنَّهـــا كانـــت تســـتجيب للحاجـــة دون أن 
ـــن  ـــزء م ـــو ج ـــني ه ـــة لالجئ ـــري الخدم ـــرضورة أنَّ توف ـــعر بال تش
مهامهـــا. وهكـــذا، فـــإنَّ أي اســـتجابة تســـتقطب مزيـــداً مـــن 
ـــادة  ـــاطات العب ـــىل نش ـــراً ع ـــرك أث ـــا ت ـــذا م ـــا وه ـــني له الالجئ
واألخـــوة التـــي ترغـــب الكنيســـة يف تعهدهـــا وتوليهـــا. وتحـــدث 
أحـــد القساوســـة موضحـــاً أنَّ عادتهـــم يف تنـــاول الطعـــام 
معـــاً بعـــد االنتهـــاء مـــن الصـــالة أصبحـــت محـــل الجـــدل إذ 
كان الالجئـــون يســـعون إىل املشـــاركة يف العبـــادة مـــن أجـــل 
ه هـــدف النشـــاط  الحصـــول عـــىل الطعـــام. وهـــذا مـــا شـــوَّ
ـــني،  ـــني إزاء الالجئ ـــاس املصل ـــدى الن ـــة ل ـــوء الني ـــه س ـــد عن وتوّل
مـــا جعـــل مســـاعدة الالجئـــني أمـــراً غـــري مســـتدام. وخلـــص 
ــد  ــا قـ ــة أننـ ــداً لدرجـ ــرية جـ ــني كبـ ــات الالجئـ ــاًل: “حاجـ قائـ
ـــري  ـــق( لتوف ـــة واملراف ـــة والبرشي ـــا )املالي ـــع مواردن ـــرصف جمي ن
الرعايـــة فقـــط دون عمـــل أي يشء آخـــر. لكننـــا ال نشـــعر أنَّ 
هـــذا هـــو مـــا نودينـــا لفعلـــه. بـــل نشـــعر أننـــا ننقـــاد إىل 
تقديـــم املســـاعدة لكـــن ذلـــك ال ينبغـــي أن يســـتحوذ عـــىل 

الرتكيـــز الـــكيل للكنيســـة، ومـــا أســـهل أن نقـــع يف ذلـــك.”

وكذلـــك الالجئـــون يشـــعرون مبشـــكلة تشـــّوه األدوار. فكثـــري 
ـــاد  ـــن بالدهـــم بســـبب االضطه وا م ـــرُّ ـــن ف ـــن املســـيحيني الذي م
ـــت  ـــة عـــام كان ـــة مختلف ـــي يجـــدون أنفســـهم اآلن يف عالق الدين
عليـــه مـــن قبـــل بشـــأن الذهـــاب إىل الكنيســـة. يقـــول أحـــد 
ـــا ال نذهـــب إىل الكنيســـة للحصـــول عـــىل  ـــني “نشـــعر أنن الالجئ
ــرى  ــراض أخـ ــاك ألغـ ــل نذهـــب إىل هنـ ــا بـ ــه علينـ ــا اللـ رضـ
كالحصـــول عـــىل الغـــذاء أو بعـــض املســـاعدة أو التربعـــات... 
ـــيل  ـــا العق ـــداً لصحتن ـــس جي ـــر[ لي ـــذا األم ـــح أنَّ ]ه ـــن الواض وم
وال إلمياننـــا.” ويقـــول الجـــئ آخـــر: “ال أريـــد أن أشـــعر أو أن 
ـــري يف  ـــح كاملتســـول..أريد الذهـــاب إىل الكنيســـة دون التفك أصب

ـــاعدة.”  ـــىل املس ـــول ع ـــاك للحص ـــاب إىل هن الذه

ـــة  ـــاعدات املادي ـــم املس ـــون لتقدي ـــد يك ـــك، ق ـــة إىل ذل وباإلضاف
أثـــر عـــىل حريـــة الكنائـــس يف توفـــري الرعايـــة الرســـولية الرصفـــة. 
فقـــد عّلـــق أحـــد القساوســـة قائـــاًل: “مـــن أكـــرب التحديـــات 
ـــداً إىل  ـــرية ج ـــني كب ـــع الالجئ ـــات مجتم ـــا أنَّ حاج ـــي نواجهه الت
ـــاعدة  ـــن املس ـــث ع ـــا للبح ـــا جهودن ـــح فيه ـــي تصب ـــة الت الدرج
خـــارج املســـار املحـــدد بهدفنـــا األســـايس الـــذي ألجلـــه 
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تأسســـت الكنيســـة .” وقـــد تبـــدأ املنظـــامت القامئـــة عـــىل 
العقيـــدة تشـــعر أنَّهـــا أصبحـــت شـــبيهة مبنظـــامت مســـاعدة 
ـــوا  ـــن قدم ـــس الذي ـــامل الكنائ ـــض ع ـــدى بع ـــد أب ـــني وق الالجئ
ـــل  ـــفقة.” ب ـــداء الش ـــن إب ـــاء م ـــن اإلعي ـــات م ـــاعدات عالم املس
ـــون  ـــم ُيعامل ـــم أنَّه ـــا إليه ـــن تحدثن ـــني الذي ـــض الالجئ ـــعر بع ش
ــعور  ــني: “الشـ ــد الالجئـ ــول أحـ ــاض. يقـ ــن االمتعـ ــيء مـ بـ
ــداً  ــاًل جـ ــدراً قليـ ــلم قـ ــور لتسـ ــف يف الطابـ ــا تقـ يسء عندمـ
مـــن الطعـــام، وحتـــى الطريقـــة التـــي يتعامـــل معـــك فيهـــا 
ـــني  ـــع الالجئ ـــلكها مجتم ـــي يس ـــة الت ـــة والطريق ـــامل الكنيس ع
هنـــاك. ليســـت خـــربة جيـــدة أبـــداً.” ولهـــذا الســـبب، يقـــول 
ـــن  ـــاعدات م ـــي املس ـــر تلق ـــون أك ـــم يفضل ـــني إنَّه ـــض الالجئ بع
ـــول  ـــردد الحص ـــل دون ت ـــن نفض ـــة. “نح ـــري الديني ـــامت غ املنظ
ــامية  ــدة السـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن مفوضيـ ــاعدة مـ ــىل املسـ عـ
ـــة أخـــرى عـــىل أن نتلقاهـــا  لالجئـــني أو أي منظمـــة غـــري حكومي
ـــة  ـــا إىل الكنيســـة بكرام ـــك لذهبن ـــو تحقـــق ذل مـــن الكنيســـة. ل
ـــىل  ـــع ع ـــا الجمي ـــر إلين ـــن أن ينظ ـــرج م ـــعر بالح ـــا اآلن نش ألنن
ـــن  ـــاك م ـــل هن ـــاعدة، ب ـــىل املس ـــول ع ـــم للحص ـــأيت إليه ـــا ن أنن

يتـــرصف معنـــا بوقاحـــة.” 

الحاجة للتنسيق
ليـــس الغـــذاء وال الدعـــم املـــايل اللـــذان تقدمهـــام مختلـــف 
املنظـــامت يف بانكـــوك كافيـــة بحـــد ذاتهـــا لتلبيـــة حاجـــات 
الالجئـــني األساســـية. ولذلـــك، يطـــرق كثـــري مـــن الالجئـــني أبـــواب 
ـــد  ـــادة، يج ـــاعدة. وع ـــب املس ـــدة لطل ـــة واح ـــن منظم ـــر م أك
الالجئـــون أنفســـهم يف كل مـــرة مضطريـــن لـــرسد األســـباب التـــي 
دعتهـــم لـــرتك بالدهـــم األصليـــة باإلضافـــة إىل ذكـــر تفاصيـــل 
ـــع  ـــرية. فالوض ـــكالت كث ـــري مش ـــا يث ـــذا م ـــايل. وه ـــم الح وضعه
ــني  ــية لالجئـ ــة النفسـ ــرر للصدمـ ــرض املتكـ ــر التعـ ــري خطـ يثـ
ـــا،  ـــوا منه ـــي عان ـــة الت ـــن الصدم ـــر ع ـــض النظ ـــجعهم، بغ ويش
إىل ذكـــر أنهـــم مســـتضعفون للحصـــول عـــىل أكـــرب مســـاعدة 
ـــني  ـــع الالجئ ـــارات م ـــني يف االستش ـــد العامل ـــول أح ـــة. يق ممكن
موضحـــاً: “]األمـــر الـــذي[ يقلقنـــي، خاصـــة هنـــا يف بانكـــوك، 
ـــى أن ُيجـــرَب الشـــخص عـــىل  ـــا مبعن ـــني ضحاي هـــو وضـــوع الالجئ
ـــية  ـــة النفس ـــىل الصدم ـــه ع ـــار يف حديث ـــه واالقتص ـــيد قصت تجس
ـــد  ـــذي دعـــاه إىل القـــرار والتأكي التـــي تعـــرض لهـــا أو الســـبب ال
ـــر ال  ـــذا األم ـــاس. وه ـــن الن ـــاعدة م ـــاج إىل املس ـــه يحت ـــىل أن ع
يعـــزز القـــدرة عـــىل مقاومـــة الظـــروف وال يعـــزز االســـتقاللية.” 
ولســـوء الحـــظ، يعتقـــد بعـــض الالجئـــني أنَّ التحـــدث عـــن 
قصـــة صدمتهـــم النفســـية ســـوف تضمـــن لهـــم املســـاعدات. 
ـــمع  ـــا نس ـــة: “عندم ـــات قائل ـــدى الراهب ـــك إح ـــىل ذل ـــق ع وتعّل
القصـــة ذاتهـــا كل مـــرة يف الوقـــت وال نكـــون قادريـــن عـــىل 
املســـاعدة، عندهـــا ال نصـــّدق القصـــة.” وتقـــول إنَّ أصعـــب يشء 

هـــو “اإلصغـــاء لقصـــة أحـــد الالجئـــني الـــذي يطلـــب إليهـــم 
ـــتطيع  ـــة ال تس ـــاره أنَّ الكنيس ـــرار إىل إخب ـــم االضط ـــاعدة ث املس
ـــني.  ـــع املعني ـــائك وُمشـــكل لجمي ـــر ش ـــذا األم مســـاعدتهم.” وه

ـــني يف  ـــات لالجئ ـــي تقـــدم الخدم ـــة الت ـــات العلامني ـــك الجه وكذل
ـــارشة  ـــاعدات املب ـــم املس ـــع تقيي ـــها يف وض ـــد أنفس ـــوك تج بانك
للمحتاجـــني ورفـــض تقدميهـــا يف بعـــض األحيـــان وقـــد تعـــاين 
باملثـــل يف أداء ذلـــك التقييـــم مـــن منطلـــق حقـــوق اإلنســـان. 
ومـــع ذلـــك، تعمـــل تلـــك الجهـــات بالتعـــاون مـــع مقدمـــي 
ــذ.  ــري التنفيـ ــوارد ومعايـ ــاركهم املـ ــن وتشـ ــات اآلخريـ الخدمـ
ـــالت  ـــة إىل التواص ـــد إضاف ـــة ُتعق ـــات دوري ـــة اجتامع ـــاك مث وهن
ـــري  ـــة غ ـــالت اليومي ـــة إىل التفاع ـــا باإلضاف ـــب له ـــبوعية املرت األس
ــاءلة ودعـــم  الرســـمية. وتعمـــل بعـــض املنظـــامت عـــىل مسـ
ـــىل  ـــة ع ـــامت القامئ ـــع املنظ ـــادة، ال تتمت ـــر. ويف الع ـــا اآلخ بعضه
ـــم  ـــني رغ ـــا الالجئ ـــا يف قضاي ـــاركة ذاته ـــس واملش ـــدة باألس العقي

أهميـــة دورهـــا الحقيقـــي.

ـــذه  ـــض ه ـــة بع ـــرت ملواجه ـــي ظه ـــة الت ـــول اإلبداعي ـــن الحل وم
ـــني  ـــوء والالجئ ـــي اللج ـــاعدة طالب ـــبكة مس ـــاء ش ـــات إنش التحدي
يف بانكـــوك. وتضـــم هـــذه الشـــبكة املنظـــامت القامئـــة عـــىل 
العقيـــدة ومقدمـــي الخدمـــات لالجئـــني ومفوضيـــة األمـــم 
ــامية لالجئـــني وتســـعى إىل تنســـيق الخدمـــات  املتحـــدة السـ
ـــات  ـــد االجتامع ـــوك. وُتعق ـــني يف بانك ـــني الحرضي ـــة لالجئ املقدم
كل شـــهرين وتقـــدم مســـاحة حياديـــة لعقـــد النقاشـــات 
بـــني مقدمـــي خدمـــات الالجئـــني واملنظـــامت القامئـــة عـــىل 
ـــرى  ـــة ألخ ـــن منظم ـــاش م ـــات النق ـــف موضوع ـــدة. وتختل العقي
ــد  ــة تحديـ ــل لعمليـ ــم أفضـ ــىل فهـ ــوف عـ ــعى إىل الوقـ وتسـ
وضـــع اللجـــوء أو توضيـــح ماهيـــة دور مفوضيـــة األمـــم 
املتحـــدة الســـامية لالجئـــني يف الحاميـــة ومناقشـــة كيفيـــة 
تبديـــد الشـــائعات املنتـــرشة بـــني أبنـــاء املجتمعـــات املحليـــة. 
وَيتَّســـم هـــذا املنـــرب حيـــث يتبـــادل املتحـــاورون املعلومـــات 
ــف  ــني مختلـ ــة بـ ــرش املعرفـ ــهيل نـ ــوى لتسـ ــة القصـ باألهميـ
الفاعلـــني الذيـــن يحـــرضون خرباتهـــم إىل الشـــبكة يف مختلـــف 
ــقة  ــة ومنسـ ــتجابات موقوتـ ــة اسـ ــت النتجيـ ــاالت. وكانـ املجـ
ناجحـــة للقضايـــا التـــي تواجههـــا مجتمعـــات الالجئـــني. ومـــن 
أمثلـــة ذلـــك املنظـــامت غـــري الحكوميـــة واملنظـــامت القامئـــة 
ـــط  ـــق الرتاب ـــة إذ تحق ـــات املحلي ـــادة املجتمع ـــدة وق ـــىل العقي ع
ـــني  ـــوء والالجئ ـــي اللج ـــاعدة طالب ـــبكة مس ـــالل ش ـــن خ ـــا م بينه
يف بانكـــوك لالســـتجابة إىل االبتـــزاز املـــايل ضمـــن مجتمعـــات 
ـــراد  ـــاعدة األف ـــاً ملس ـــات مع ـــذه املجموع ـــت ه ـــني، وعمل الالجئ
ـــر  ـــة مبخاط ـــات املحلي ـــن املجتمع ـــي ضم ـــع الوع ـــن ولرف املتأثري

االبتـــزاز املـــايل. 
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ـــوك  ـــني يف بانك ـــوء والالجئ ـــي اللج ـــاعدة طالب ـــبكة مس ـــل ش وتعم
ــات  ــل حســـب املوضوعـ ــات العمـ ــل مجموعـ ــاً عـــىل فصـ أيضـ
ـــني  ـــاون ب ـــة والتع ـــن الدراس ـــداً م ـــب مزي ـــي تتطل ـــة الت الحساس
ـــات  ـــذه املجموع ـــز ه ـــوك. وترك ـــني يف بانك ـــع الالجئ ـــني م العامل
ــن ذوي  ــني مـ ــرشك الالجئـ ــة وُتـ ــم والصحـ ــىل التعليـ ــاً عـ حاليـ
ـــة إىل الناشـــطني  ـــك املجـــاالت باإلضاف ـــامم يف تل ـــارات أو االهت امله
ـــيل. ـــع املح ـــىل املجتم ـــة ع ـــة القامئ ـــم الخاص ـــيس خدماته يف تأس

وتوفـــر الشـــبكة منـــرباً تتلقـــى فيـــه املنظـــامت القامئـــة عـــىل 
ــال،  ــبيل املثـ ــا. فعـــىل سـ ــز يف عملهـ ــم والتعزيـ ــدة الدعـ العقيـ
ــر  ــة إزاء أثـ ــدة القلقـ ــىل العقيـ ــة عـ ــامت القامئـ ــاك املنظـ هنـ
ـــي  ـــني والت ـــات لالجئ ـــري الخدم ـــالتها يف توف ـــىل رس ـــاعدات ع املس
ـــارشة.  ـــة املب ـــاعدات املادي ـــري املس ـــن توف ـــاد ع ـــعى إىل االبتع تس
ـــتمرار  ـــجيع لالس ـــامت التش ـــك املنظ ـــى تل ـــرب، تلق ـــذا املن ـــي ه فف
يف املســـاعدة لكـــن مـــع فعـــل ذلـــك دون أن تكـــون منظـــورة 
ـــامت  ـــة للمنظ ـــة والبرشي ـــوارد املادي ـــري امل ـــق توف ـــن طري ـــرياً ع كث

األخـــرى التـــي تديـــر الخدمـــات والنشـــاطات لالجئـــني. 

ومـــن األمـــور املهمـــة يف هـــذا الســـياق التواصـــل بـــني جميـــع 
األفـــراد واملنظـــامت العاملـــة مـــع الالجئـــني الحرضيـــني ألنهـــا 
ـــة  ـــاعدة الرضوري ـــري املس ـــىل معاي ـــعي وراء أع ـــن الس ـــتمكن م س
لتعزيـــز القـــدرات عـــىل تلبيـــة حاجـــات الســـكان املخدومـــني 
ـــة.  ـــات الروحي ـــة الحاج ـــاب تلبي ـــىل حس ـــك ع ـــون ذل دون أن يك
والتشـــارك يف حـــل املشـــكالت أمـــر مهـــم جـــداً أيضـــاً وعـــىل 
مقدمـــي خدمـــات الالجئـــني أن يضمنـــوا إرشاك املنظـــامت 
القامئـــة عـــىل العقيـــدة النشـــطة يف مجـــال توفـــري املســـاعدات 

ــة.  ــات التعاونيـ لالجئـــني الحرضيـــني ضمـــن املقاربـ

سابني الريبو sabinelarribeau@gmail.com مستشارة 
مستقلة لقضايا الالجئني والهجرة وحامية األطفال. شارون 

برودهيد sharonne.b@asylumaccess.org منسقة شؤون 
مخاطبة املجتمعات املحلية يف منظمة الوصول إىل اللجوء يف 

تايلندا. www.asylumaccess.org كتبت املؤلفتان هذه 
املقالة بصفتيهام الشخصية فقط. 

1. ُتدرج هذه املقالة آراء األشخاص املعنيني من خالل املقابالت التي جرت مع شبكة 
مساعدة طالبي اللجوء والالجئني يف بانكوك ومع ممثلني عن إحدى املنظامت القامئة عىل 

العقيدة الذين استشارهم كاتبتا هذه املقالة. 

العقيدة وسياسات إعادة التوطني 
شوشانا فاين

ميثل التحول الديني لبعض طالبي اللجوء يف تركيا فرصاً اسرتاتيجية انتهازية لتعزيز احتامالت إعادة التوطني.

الحــظ األشــخاص الذيــن يعملــون مــع طالبــي اللجــوء والالجئــني 
ــني إىل  ــيعة املتحول ــني الش ــني االيراني ــدد الالجئ ــد ع ــا تزاي يف تركي
ــتناداً إىل أن  ــا، واس ــرب تركي ــم ع ــق هجرته ــاء طري ــيحية أثن املس
الــردة عقابهــا املــوت يف إيــران، فمــن املمكــن أن يكــون التحــول 
الدينــي األســاس والســبب الداعــم لطلبــات اللجــوء وإعــادة 

ــني.  التوط

ــون  ــب القان ــاً مبوج ــس حق ــازاً ولي ــني امتي ــادة التوط ــد إع وتع
الــدويل، وتحــدث عمليــة االختيــار يف ســياق يفــوق فيــه الطلــب 
عــىل الحصــص التــي تحددهــا الــدول املســتضيفة. وتقســم 
عمليــة االختيــار الالجئــني إىل فئــات فرعيــة لالســتحقاق بنــاًء عــىل 
االســتضعاف نظريــاً، ولكنهــا ترتبــط يف الواقــع بالعوامــل السياســة 

ــانية.  واإلنس

وقــد قيــل يف هــذا الصــدد إنَّ مصالح السياســة الخارجيــة للواليات 
ــا  ــني  يف تركي ــني الالجئ ــادة توط ــة إلع ــم دول ــي أه ــدة، وه املتح

عــىل اإلطــالق، قــد أثــرت ســابقاً تأثــرياً كبــرياً عــىل عمليــة اختيــار 
ــات  ــز عملي ــد تتحي ــد بعي ــذ أم ــني. فمن ــادة التوط ــني إلع الالجئ
أيديولوجيــاً،  املفيديــن  للقادمــني  التوطــني  إلعــادة  االختيــار 
كاألفــراد الّفاريــن مــن املنظومــات الشــيوعية خــالل الحــرب 
ــات  ــني األقلي ــادة توط ــن إع ــز م ــول يف الرتكي ــع التح ــاردة. وم الب
الدينيــة يف االتحــاد الســوفييتي الســابق إىل الرتكيــز بشــكل مامثــل 
ــض  ــة بتخفي ــة تفضيلي ــدة معامل ــات املتح ــح الوالي ــران، متن يف إي
ــود  ــني واليه ــة )البهائي ــة اإليراني ــات الديني ــات لألقلي ــري اإلثب معاي
واملســيحيني(. ويف هــذا الســياق، يــرى بعــض طالبــي اللجــوء 
مــن االيرانيــني الشــيعة يف تركيــا التحــول الدينــي وســيلة لتعزيــز 
فرصهــم للوصــول إىل الغــرب، وقــد أظهــرت كثــري مــن الدراســات 
أن التحــول الدينــي للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء مــن اإليرانيــني 

ــا.1  هــو مامرســة ال ُيســتهان به

ويفتــح غيــاب دعــم الرعايــة االجتامعيــة للمهاجريــن والالجئــني 
ــب  ــام الدعــم التطوعــي، ومعظمــه مــن جان ــا املجــال أم يف تركي
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