
 

 

 

دعم ترشح: السيد "جو بايدن"  

لمنصب رئيس الجمهورية، والسيدة  

 "كماال هاريس" لمنصب نائب الرئيس 
 

بدعم ترشح السيد "جو بايدن" لمنصب رئيس الواليات المتحدة،    Voice for Refugeتفخر مؤسسة 
 والسيدة "كماال هاريس" لمنصب نائب الرئيس. 

للرئيس في عهد "باراك أوباما"، هو   "جو بايدن"، الذي كان عضًوا في مجلس الشيوخ األمريكي لفترة طويلة عن والية ديالوير ونائبًا

فما   فقد تعرض الالجئون العتداءات في عهد الرئيس "ترامب".  ربما تكون األكثر أهمية في حياتنا.المرشح الديمقراطي في انتخابات 

بين العنصرية الصارخة، وعداء اإلسالم، وكراهية األجانب المسلمين، واألفارقة، والالجئين، والمهاجرين، وحظر طلبات اللجوء، وحتى  

طفال عن ذويهم على الحدود، كان "ترامب" يعاني من حالة هياج حتى يُقصي  %، وفصل األ80تخفيض قبول الالجئين بنسبة أكثر من 

راد  الالجئين ويحرمهم من حقوقهم. وهذا يمثل انتهاًكا استثنائيًا ألبسط قيم اإلنسانية والعطف اإلنساني. وتُعد حياة الالجئين وقدرة األف

 خالقية المهمة التي يجب أن تحركنا لدعم مرشح بعينه. الفارين من االضطهاد على الحصول على حماية من بين القضايا األ

سجل "جو بايدن"، ونظرته للعالم، ووعوده االنتخابية على عكس كل ما يطرحه "ترامب" تماًما، فالتزام "بايدن" تجاه الالجئين يعود إلى  
، الذي كان حجر األساس  1980ي عام عقود، حيث كان من بين األشخاص األساسيين الذين قدموا مشروع قانون الالجئين الذي صدر ف

من الواضح أن دفاع "بايدن" عن حماية الالجئين واهتمامه بهذا الموضوع ال  iلبرنامج إعادة توطين الالجئين ونظام اللجوء األمريكي. 
 يزاالن مستمرين حتى اليوم، حيث تعهد "بايدن" باستعادة إرث الترحيب األمريكي وإعادة بنائه. 

 
لتشريعات التي من شأنها أن تلغي الحظر الذي فرضه "ترامب" على المسلمين، واألفارقة، والالجئين، والهجرة، وطلبات  يدعم "بايدن" ا

 وستحمي إدارة "بايدن" العائالت التي تطلب اللجوء.  iiاللجوء، 
 

iii  بايدن" بزيادة عدد الالجئين  الجئ، التزم  18000في حين خفض "ترامب" عدد الالجئين المقبولين إلى أدنى مستوى تاريخي بعدد"
الجئ، مما يعكس المعايير التاريخية والحاجة الملحة لمعالجة أسوأ أزمة نزوح في تاريخ   125000المقبولين في الواليات المتحدة إلى  

آالف شخص، وهذا األمر من شأنه أن   110ويُعد هذا االلتزام تطوًرا عن الهدف الذي وضعته إدارة "أوباما" المتمثل في قبول  ivالعالم.
 vيجمع شمل العائالت التي انفصلت منذ سنوات. 

 

  



 

 

 بشأن القضايا التالية: "جو بايدن" ضد "دونالد ترامب"

 "جو بايدن"  "دونالد ترامب" القضية 

الجئ وهو   18000إلى  % 80خفض عدد الالجئين المقبولين بنسبة  توطين الالجئينإعادة 
أدنى مستوى تاريخي. وفكك برنامج إعادة توطين الالجئين، مما  

 viتسبب في تفريق العائالت واألشخاص بطريقة مؤذية.

الذي   1980شارك في تقديم مشروع قانون الالجئين الذي صدر في عام 
األساس لبرنامج إعادة التوطين. وسوف يعيد بناء البرنامج وسوف  كان حجر 

 viiالجئ سنويًا.  125،000يرحب بما يصل إلى  

الحظر المفروض على المسلمين،  
واألفارقة، والالجئين، والهجرة،  

 واللجوء

 viiiأرسى هذا الحظر غير األخالقي الذي ينم عن كراهية األجانب 
والذي يفصل بين العائالت، ويتجاهل تجاهاًل صارًخا قرارات  

   المحكمة التي منعت تنفيذه.

واستضاف جلسات  ixعارض عمليات الحظر المذكورة وتعهد بإبطالها.  
استماع مع األشخاص المتضررين من هذه السياسات العنصرية والمعادية 

 لألجانب. 

العائالت واألفراد الذين يطلبون  

 اللجوء

رفض األشخاص الذين يطلبون الحماية، وفصل األطفال عن ذويهم، 
 xواحتجز طالبي اللجوء في ظروف يرثى لها أدت إلى وفاتهم،

  وسوء المعاملة.  xiوالتعقيم القسري المزعوم،
 

سوف يرحب بطالبي اللجوء، وسوف يلم شمل العائالت، وسيستثمر في   
البدائل المجتمعية لالحتجاز، وسيعيد األخالق والعدالة لنظام اللجوء  

 األمريكي. 

حظر إعادة توطين الالجئين على  

 مستوى الوالية والمستوى المحلي 

جئين وقع مرسوًما تنفيذيًا يتيح للواليات والمحليات رفض استقبال الال
 xii)الذي أوقفته المحكمة مؤقتًا على األقل لحسن الحظ(. 

سيرفض التمييز ضد الالجئين وسيتعاون مع الواليات والمحليات لدعم 
 الالجئين والمجتمعات التي ترحب بهم. 

حالة الحماية المؤقتة 
(Temporary Protected 

Status، TPS ) 

من العديد من   TPSمن حاملي  300000أنهى الحماية ألكثر من  
الجنسيات، مما أجبرهم على العودة إلى أوضاع غير آمنة. بينما قامت 

، يواصل "ترامب"  TPSالمحاكم بحماية بعض )وليس جميع( حاملي 
 . TPSمهاجمة حالة 

 وبرنامج الترحيل القسري المؤجل   TPSسوف نعيد حالة 
(DED، Deferred Enforced Departure  لحماية األفراد )

المتضررين من األزمات البيئية أو األزمات من صنع اإلنسان حتى يتمكنوا 
 من البقاء مع أسرهم ومجتمعاتهم. 

المستفيدون من قانون التنمية 
واإلغاثة والتعليم للمهاجرين  

 ,Developmentالقصر)
Relief, and Education 

for Alien Minors، 
Dream وبرنامج اإلجراء ،)

المؤجل للقادمين في مرحلة 
 Deferred Actionالطفولة )

for Childhood 
Arrivals، DACA)  

، وهذا األمر من شأنه أن يؤدي إلى DACAحاول إنهاء برنامج 
ترحيل الشباب غير الحاصلين على وثائق إقامة قانونية، على الرغم 

 . DACAمن أوامر المحكمة لحماية المشاركين في برنامج 

حتى يتمكن الشباب غير الحاصلين على وثائق  DACAتعهد بالحفاظ على 
 توفير الحماية ألسرهم.  إقامة قانونية من البقاء في الواليات المتحدة، وكذلك

الحديث عن الالجئين وطالبي  
 اللجوء وغيرهم من المهاجرين 

يستخدم خطابًا غير إنساني ويتسم بكراهية األجانب مثل: "ال يمكننا  
السماح لكل هؤالء الناس بغزو بالدنا. عندما يدخل شخص ما إلى  

أو بلدنا، يجب علينا إعادته على الفور، دون اللجوء إلى أي قضاة 
 xiiiدعاوى قضائية."

ينهض بمستوى المهاجرين بوصفهم قوة ألمريكا: "في هذا اليوم العالمي  
لالجئين، يجب علينا التكاتف جميعًا وإعادة االلتزام ببناء أمريكا أكثر انفتاًحا  

 xivوهكذا سنستعيد روح أمتنا." وترحيبًا.
 

 قائد داعم لالجئين  متطرف معاٍد لالجئين  المرتبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بشأن القضايا التالية: "كماال هاريس" ضد "مايك بنس"

 "كماال هاريس" "مايك بنس" القضية 

يدعم قرار خفض عدد الالجئين المقبولين الذي أقره "ترامب"، بينما   إعادة توطين الالجئين
يدعي االهتمام باألشخاص الفارين من االضطهاد الديني. وقد خفض 

الدينية التي أعيد توطينها في الواليات المتحدة  "ترامب" عدد األقليات 
 xvإلى أدنى مستوى له على اإلطالق. 

تعارض قرار خفض عدد الالجئين المقبولين الذي أقره "ترامب"، وكتبت  
خطابًا وقعه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ يحث على إعادة توطين المزيد  

عضو في مجلس . ففي أول رحالتها بعد توليها منصب xviمن الالجئين
 xviiالشيوخ، زارت "هاريس" الجئين سوريين. 

الحظر المفروض على المسلمين،  
واألفارقة، والالجئين، والهجرة،  

 واللجوء

يدعم هذه السياسات غير األخالقية والمعادية لألجانب، وحاول،  
 xviiiبصفته محافًظا، منع الالجئين السوريين من دخول والية إنديانا. 

الحظر غير األخالقية، وقد شاركت تقديم مشروع تشريع  تعارض عمليات 
 xixإللغائها، وسيساعد "بايدن" على إنهائها.

االستماع إلى أصوات الالجئين 
 واهتماماتهم واالرتقاء بها

يدعم نسق إدارة "ترامب" الذي ينحو تجاه حرمان األشخاص الذين 
إلى  يسعون إلى حياة أفضل من البلدان األخرى، وعدم االستماع 

 أصواتهم أو مخاوفهم. 

كانت تستمع وستستمر في االستماع جيًدا إلى أصوات الالجئين وطالبي 
في كاليفورنيا وعضو في   اللجوء ومخاوفهم، كما تقلدت منصب المدعي العام

 xxمجلس الشيوخ األمريكي. 

المستفيدون من قانون التنمية 
واإلغاثة والتعليم للمهاجرين  

 ,Developmentالقصر)
Relief, and Education 

for Alien Minors، 
Dream وبرنامج اإلجراء ،)

المؤجل للقادمين في مرحلة 
 Deferredالطفولة )

Action for Childhood 
Arrivals، DACA) 

ت ضد قانون التنمية واإلغاثة والتعليم للمهاجرين  صوَّ
 Development, Relief, and Education forالقصر)

Alien Minors ، Dream)  وتعاون مع إدارة "ترامب" لمحاولة ،
وترحيل الشباب غير الحاصلين على وثائق إقامة  DACAإنهاء حالة 

 xxiقانونية. 

، وستساعد "جو بايدن" في الحفاظ على برنامج DREAMتدعم قانون 
DACA .وتوسيع الحماية لعائالتهم 

 قائد داعم لالجئين  لالجئين متطرف معاٍد  المرتبة
 
تُعد "كماال هاريس"، وهي رفيقة "بايدن" التي ستترشح لمنصب نائب الرئيس، كذلك نصيًرا لالجئين. كما أن "هاريس" ابنة مهاجريّن من  

والية كاليفورنيا أو  الهند وجامايكا، وقد بذلت قصارى جهدها، وقدمت خدمات وفتحت مكتبها لالجئين، سواًء بصفتها مدعي عام في 
بصفتها عضًوا في مجلس الشيوخ األمريكي. ظهرت "هاريس" في المظاهرات، والتجمعات، والوقفات االحتجاجية المؤيدة لالجئين، 
والتقت شخصيًا بالعديد من الالجئين، وطالبي اللجوء، وغيرهم من المهاجرين لمعرفة أفضل طريقة لنصرتهم. كما شاركت في تقديم  

مسة أجزاء من تشريعات مؤيدة لالجئين ووقعت على العديد من الخطابات المؤيدة لالجئين، بما في ذلك خطابًا كتبته وشجعت  مشروع خ
أعضاء مجلس الشيوخ اآلخرين على توقيعه، وهذا الخطاب يعارض قرار خفض عدد الالجئين الذين يُعاد توطينهم الذي أقره  

وكانت "هاريس"  xxiiiكما وضعت "هاريس" كذلك تشريعًا لتقديم الخدمات القانونية لألطفال والبالغين الذين يطلبون اللجوء.  xxii"ترامب". 
من أشد المعارضين للحظر الذي فرضه "ترامب" على المسلمين، واألفارقة، والالجئين، والهجرة، واللجوء، ودعت إلى زيادة أعداد  

 xxivوأوضحت أن الواليات المتحدة تنهض بمسؤولية كبيرة في الترحيب باألشخاص الفارين من االضطهاد. الالجئين الذين يُعاد توطينهم، 
 

على النقيض منها، يتمتع نائب الرئيس األمريكي "مايك بنس" بسجل مخجل في قضايا الالجئين. بصفته محافًظا، وقع "بنس" مرسوًما  
وقد حكم قاٍض فيدرالي بأن هذا المرسوم "يشكل بوضوح تمييًزا بسبب   الية إنديانا.تنفيذيًا يمنع إعادة توطين الالجئين السوريين في و

قد ألغت إدارة "ترامب"/ "بنس" برنامج إعادة توطين الالجئين، وشاركت في خطاب وسياسات عنصرية ومعادية  لxxvاألصل القومي". 
راننا من الالجئين والمسلمين والمهاجرين. وقد دعم "بنس"  لإلسالم أثرت سلبًا على الالجئين وفاقمت من معدل جرائم الكراهية ضد جي 

  بالكامل قرار خفض عدد الالجئين المقبولين الذي أقره "ترامب"، بينما يدعي االهتمام باألشخاص الفارين من االضطهاد الديني. في عهد
المتحدة إلى أدنى مستوى له على اإلطالق. وحين   إدارة "ترامب" / "بنس"، انخفض عدد األقليات الدينية التي أعيد توطينها في الواليات 

تتولى "هاريس" منصب نائب الرئيس، ستمثل هذه الخطوة نبذًا صريًحا لموقف "بنس" المناهض لالجئين. وتستحق "هاريس" و"بايدن"  
 دعم كل ناخب مؤيد لالجئين في االنتخابات القادمة. 

 
بدعم ترشح السيد "جو بايدن" لمنصب رئيس الواليات المتحدة، والسيدة   Voice for Refugeلهذه األسباب جميعًا، تفخر مؤسسة  

"كماال هاريس" لمنصب نائب الرئيس. وتُعد هذه االنتخابات الرئاسية التي ستُعقد في نوفمبر الجاري انتخابات بالغة األهمية لالجئين 
(. وتمثل بطاقة "بايدن"/  BIPOCلسكان األصليين والملونين )والمهاجرين والعديد من المجتمعات المهمشة بما في ذلك األفراد السود وا

"هاريس" خياًرا واضًحا للناخبين الذين يهتمون بحياة النازحين، ويودون رؤية الواليات المتحدة تمارس دورها القيادي األخالقي في  



 

 

هلين لإلدالء بأصواتهم، سواء بالبريد أو  الخارج وفي الداخل. فحماية الالجئين مسألة أخالق وقيم. نحن نشجع جميع الناخبين المؤ
شخصيًا، لبطاقة "بايدن" / "هاريس" في هذه االنتخابات. تأكد من التسجيل والتصويت في أقرب وقت ممكن. يمكنك العثور على موارد  

 على المحك.  —وقيم أمتنا  —. مستقبل الالجئين من هذا الرابط عن التصويت 
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