
 

 جو بایدن والمجتمع العربي األمریكي:
  خطة للشراكة

 
 یدركا  جو  بایدن  وكامیال  هاریس أن  مساهمات  المجتمع  العربي  األمریكي  ضروریة  في تشكیل جوهر أمتنا .

 ویعتزم  جو  بایدن  عند  تولیه  الرئاسة أن  یحارب  العنصریة   في  البالد  وفي  كل  أنحاء  العالم،  وأن  یقف  في  صف
 مالیین  العرب  األمریكیین  الذین  یدعمون  رفعة  أمریكا  كل  یوم . یستغل  البعض  العنصریة العمیاء   ضد  العرب
 الستبعاد  وإسكات  وتهمیش  مجتمع  بأكمله.  ولكن  بایدن  یرى  أن  الوقت  قد  حان  لرفض  هذا  السلوك،  حتى  عندما

 یصدر  عن  مسؤولین  منتخبین  أو  من  یسعون  لتولي  مناصب  حكومیة . یحتفي  بایدن  بالشراكة  مع  المجتمع  العربي
 األمریكي  في  حملته،  ویعتزم  أن  تشمل  حكومته على عرب  أمریكیین . و ستعید  حكومة  بایدن  وهاریس  إ حیاء
 قیمنا  بوصفنا  أمة  من  المهاجرین والمهاجرات،  وستدافع  عن  الحقوق  المدنیة  لكل  األمریكیین،  وتوفر  فرصًا

 متساویة  لكل  أمریكي/ة   وتعمل على نصر  الدیموقراطیة  وحقوق  اإلنسان  في  جمیع  أنحاء  العالم .
 

المهاجرین أمة  من    استعادة  قیمنا  بوصفنا  
 سیقوم   جو  بایدن  من  الیوم  األول لتولیه الرئاسة  على إلغاء  حظر  سفر  ل  لمسلمین  غیر األمریكیین  والالجئین،-

 وسیوقف  سیاسة  "الفصل  العائلي" (في نطاق الهجرة الغیر شرعیة)  غیر األخالقیة . سیعید  جو  بایدن  بناء
 الوالیات  المتحدة  لتصبح  من  جدید  وجهة  ترحیب  لكل  من  یسعى  لتحقیق  الحلم  األمریكي،  بمن  فیهم

 المهاجرون  من  العالم  العربي . إنه  لخطأ  أخالقي  فادح  أن یتم منع  سكان  بالد  بأكملها  من  السفر  إلى  الوالیات
 المتحدة،  هذا  لن یجعل  بالدنا  أكثر  أمنا،  وهو  أحد  أوجه  سوء  استخدام  السلطة  التي  حدثت  في  عهد إدارة

 ترامب .
 ُهّجر  حوالي  ٨٠ ملیون  إنسان  من  منازلهم  من  جمیع  أنحاء  العالم،  وهذا  هو  الوقت  الذي  یحتاج  فیه  العالم-

 للقیادة  األمریكیة . فبث  األمل  واألمن  جزء  ال  یتجزأ  من  تكویننا . خّفض  ترامب  توطین  الالجئین  إلى  أقل
 معدالته  منذ  عقود  وأغلق  الباب  في  وجه  آالف  المضطهدین،  الذین  یواجهون  خطر  التعرض  للعنف  في  بالدهم

 وأحیاناً  للقتل . یعتد  بایدن  بالقیم  األساسیة  التي  جعلتنا  على  ما  نحن  علیه  الیوم  وهو  ینوي  أن  یضع  ضمن
 أولویاته  رفع  حد  قبول  الالجئین  السنوي  إلى  ١٢٥ ألف  الجئ.  فالسعي  لرفع  هذا  الحد  بمرور  الوقت  هو

 مسؤولیتنا  ویمثل  قیمنا  واالحتیاجات  العالمیة  غیر  المسبوقة.  ویعتزم بایدن  على  التعاون  مع  الكونغرس  لوضع
 حد  أدنى  لقبول  الالجئین  بمقدار  ٩٥٠٠٠ الجئ  سنویاً  على  األقل .

سیعمل  بایدن  على  حمایة  ”الحالمین “ وعائالتهم  وسیصدر  أوامر  فوریة  بمراجعة   ”وضع  الحمایة  المؤقتة “ (-
 Temporary Protected Status) للمواطنین  المعرضین  للخطر الذین  یفتقرون  إلى  األمن  في  بالدهم
 المفتتة  بفعل  العنف  والكوارث . كما  سیقوم   على  تطویع  السیاسة  لوضع  خطة  إصالحیة  تشریعیة  للهجرة التي

 ستوفر  خارطة  طریق للحصول على  ا لجنسیة  األمیركیة  لما  یقارب  من  ١١ ملیون  مهاجر  غیر نظامي،
 ْمثرین مجتمعاتنا، بما في ذلك العرب الحالمون بالحلم األمریكي.

 سیقوم   بایدن بإبطال  قاعدة  المنافع  الحكومیة  التي  وضعها  ترامب  قید  التنفیذ،  المتعارضة  مع  قیم  وتاریخ-
 الشعب  األمریكي . ب  حیث  تسمح  هذه  القاعدة  لمسؤولي  الهجرة  بتقیید  الحصول  على  تأشیرة  أو  إقامة  دائمة  لمن
 یحصلون  على  التقدیمات  الحكومیة  مثل   برنامج  المساعدة  الغذائیة  (SNAP benefits) أو  البطاقة  الصحیة

 الحكومیة  (Medicaid)،  أوعلى  دخل  األسرة  وغیرها  من  المعاییر  التمییزیة  األخرى  التي  تقوض  صورة

 



 

 الوالیات  المتحدة  باعتبارها  أرض  الفرص  المفتوحة  للجمیع  والمرحبة  بالجمیع،  والتي  لیست  حكرًا  على
 األغنیاء .

 
 

 الدفاع  عن  الحقوق  المدنیة  لكل  األمیركیین
 سیواجه  جو  بایدن  العنصریة  الممنهجة  المتغلغلة  في  قوانیننا  وسیاساتنا  ومؤسساتنا،  سیقوم  ب  اتخاذ  قرارات-

 صارمة  لتصحیحها،  وذلك  للقضاء  على  عدم  المساواة  في  السكن والرعایة  الصحیة  والتعلیم  واالقتصاد  ونظام
 العدالة  الجنائیة .

 ستواجه  إدارة  بایدن  وهاریس  السیاسات  التمییزیة  التي  تهمش  الجالیات  العربیة  األمیركیة  وتضع  مجتمعات-
 بأكملها  موضع  اشتباه . باإلضافة  إلى  ذلك،  ستعمل  اإلدارة  الجدیدة  على  حمایة  المجتمعات التي تتعرض  إلى
 تهدید  متزاید  بالعنف  من قبل  المتعصبین  البیض  ومن  التحریض  على  العنف  من  قبل  المتطرفین  الیمینیین .
Targeted Violence and Terrorism)  "سینهي  بایدن  برنامج  "منع  العنف  واإلرهاب  المستهدف 

 Prevention) الذي  وضعته  حكومة  ترامب.  وسیعمل  على  مراجعة  شاملة  للبرامج  السابقة  ویتشاور  بانتظام
 مع  قادة  المجتمعات  المستهدفة  تاریخیًا،  بمن  فیهم  العرب  األمریكیین،  قبل  وضع  أي  برامج  حمایة  أخرى،

 لضمان  حمایة  الحقوق  المدنیة للجمیع . وسیعمل  بایدن  على  ضمان  أن تكون هذه البرامج  موجهة  بشكل
 صحیح  نحو  التهدیدات  الفعلیة  و قائمة  على  بیانات  دقیقة . وسیشمل  ذلك  إجراء  حوار  مع  قادة  المجتمع  العربي

 األمریكي  حول  قضایا  المراقبة  والشرطة  ومكافحة  اإلرهاب،  جنباً  إلى  جنب  مع  المجتمعات  األخرى  التي
  تأثرت  تاریخیاً  بالعالقات األمنیة مع  الحكومة  األمریكیة .

 سیشرع  جو  بایدن  بتوجیه  وزارة  األمن  الوطني  بإجراء  مراجعة  لعملیات  اإلدراج  على   قائمة  ”المراقبة “-
 وقائمة  ”حظر  السفر “ للتأكد  من  عدم  انعكاسها  السلبي  على  األفراد  أو  الجماعات  على  أساس  المنشأ  أو  العرق

 أو  الدین  أو اإلنتماء اإلثني،  باإلضافة  إلى  العمل  على تحسین  تلك  القوائم  وإزالة  أسماء  منها  عند  وجود  ما
 یبرر  ذلك .

 و كما  سیعمل  بایدن  عند  تولیه  الرئاسة  على  مواجهة  تصاعد  موجات  الكراهیة، وسوف یقوم بإصالح المشاكل-
 القدیمة المتعلقة بكیفیة توثیق الحكومة لجرائم الكراهیة،  وسن  تشریعات  تحظر  على  أي  شخص  ُمدان  بجریمة

 كراهیة  شراء  أو  حیازة  سالح  ناري . سیقوم   بایدن  بتوجیه  وزارة  العدل للعمل على ضخ  موارد  إضافیة
 لمكافحة  جرائم  الكراهیة  - بما  في  ذلك  جرائم  الكراهیة على  أساس  الدین،  ولمواجهة  اإلرهاب  القومي

 األبیض . و سیعین  بایدن  قیادة  في  وزارة  العدل  تعطي  األولویة  لمحاكمة  جرائم  الكراهیة .
 سوف یعمل  جو  بایدن  على  استئصال  العنصریة  الممنهجة  في  قوانیننا  ومؤسساتنا  ،  بما  في  ذلك  في  الشرطة .-

 وسیواصل  العمل على  اإلصالحات  الحیویة  للشرطة  بما  في  ذلك  منع  تقنیة  الخنق  عند  اإلعتقال،  وضمان
 استقاللیة  المدعین/ات  العامین/ات  في  محاكمات  عملیات  القتل  التي  تتورط  فیها  الشرطة،  وجمع  البیانات

 المتعلقة  باستخدام  الشرطة  للقوة  وانتهاكات  معاییر  استخدامها  وإجراء  تدریب  لعناصرها  فیما  یتعلق  بالتحیز
 العنصري  والعرقي  والدیني  وواجبهم  في  التدخل  إذا  قام  شرطي  آخر  بإساءة  استخدام  سلطته . و سیضمن  بایدن

 أیضاً  أن  تكون  لدى  وزارة  العدل  سلطة  االستدعاء  إلجراء  التحقیقات  في  ممارسة  سوء  السلوك  الممنهج  من
 قبل  الشرطة . لن یقدم  بایدن  على  حجب  التمویل  عن  أجهزة  الشرطة،  ولكنه  سوف یشترط  التمویل  الفیدرالي
 لإلدارات  التي  تجري  إصالحات . وسوف یستثمر  300 ملیون  دوالر  إضافیة  في  الشرطة  المجتمعیة،  حتى

 یتمكن  الضباط  من  الخروج  من  مركباتهم  والتعرف  على  المجتمعات  التي  یخدمونها .
 كما  سیعزز  بایدن  دیمقراطیتنا  بعد  تولیه  منصب  الرئیس  من  خالل  ضمان  حمایة  صوت  كل  مواطن/ة-

 أمیركي/ة  حیث  سیبدأ  بالعمل  على  التوقیع  على  مشروع   قانون  ”حقوق  التصویت  لجون  آر  لویس “ الذي  أقره
 مجلس  النواب  لتحدیث  المادة  4 من  قانون  حقوق  التصویت  ولوضع  عملیة  جدیدة  للتغییرات  االنتخابیة

 



 

 المعلنة . كما  سیضمن  أن  تطعن  وزارة  العدل  في  قوانین  الوالیة  التي  تقمع  حق  التصویت . یدعم  بایدن  التسجیل
 التلقائي  الناخبین والناخبات ،  وتسجیل  الناخبین/ات في  الیوم  نفسه،  والعدید  من  الخطوات  األخرى  لتسهیل

 ممارسة  حق  الفرد  في  التصویت . سیضمن  بایدن  أن  تكون  لدى  وزارة  العدل  الموارد  والسلطة  لفرض
 القوانین  التي  تحمي  حقنا  في  التصویت . ویرى  أننا  بحاجة  إلى  إنهاء  عملیات  الغش والمحاباة،  وأنه  من

 الواجب  حمایة  مراكز  التصویت  وقوائم  الناخبین  من  القوى  األجنبیة  التي  تسعى  لتقویض  دیمقراطیتنا  والتدخل
 في  انتخاباتنا . كما  سوف  تشجع  حكومة  بایدن  كل  الوالیات  على  إعادة  حقوق  التصویت  تلقائیاً  لألفراد  المدانین

 بارتكاب  جنایات  بمجرد  أن  یقضوا  عقوباتهم .
 سیعمل  بایدن  على  ضمان  أن  یلتزم  موظفو  دائر ة  الهجرة  والجمارك"  (ICE) و"هیئة  الجمارك  وحمایة-

 الحدود"  (CBP) بالمعاییر  المهنیة،  وأن  یتحملون  المسؤولیة  عن  أي  معاملة  الإنسانیة  لألفراد . وسیعمل  على
 زیادة  موارد  التدریب  ویطالب  بالشفافیة  واإلشراف  المستقل  على  أنشطة  "دائرة  الهجرة  والجمارك"  و"هیئة

 الجمارك  وحمایة  الحدود" . وسیكون  لدى  حكومة  بایدن،  مهنیون  مسؤولون  ومعتمدون  من قبل  مجلس  الشیوخ
 یقودون  هذه  الوكاالت،  وسوف  یخضعون  مباشرة  للرئیس .

 سیعمل  بایدن  مع  الكونغرس  إلقرار  تشریعین  هامین،  كالهما  برعایة  السناتور  هاریس : قانون  خالد  جبارا-
 وهیذر  هایر  (ضد   الكراهیة )،  والذي  من  شأنه  تحسین  اإلبالغ  عن  جرائم  الكراهیة  وجمع  البیانات  على

 المستوى  الوطني،  فضالً  عن  مساعدة  الضحایا  ودعمهم؛  وقانون  إنهاء  التنمیط  العنصري  والدیني،  والذي  وفقًا
 ل"حملة  حقوق  اإلنسان"  "ستمنع  أن  یستخدم  تطبیق  القانون  الفیدرالي  أو  قانون  الوالیة  أو  القانون  المحلي  من
 استهداف  أي  شخص  على  أساس  العرق  أو  االنتماء  اإلثني  أو  المنشأ  أو  الدین  أو  الجنس  أو  الهویة  الجنسیة  أو

  التوجه  الجنسي “.
 سیحمي  جو  بایدن  الحق  الدستوري  لمواطنینا  في  حریة  التعبیر . كما  أنه  لن  یدعم  أي  دیموقراطیة  تجرم  حریة-

 الرأي  والتعبیر،  ولذلك  عارض  قرار  إسرائیل  بمنع  دخول  بعض من المشرعین  األمریكیین إلى أراضیها
 ألنهم  یدعمون  مقاطعة  إسرائیل . ومع  ذلك،  رفض  بایدن  بوضوح  الدعوات  التي  تطالب  الوالیات  المتحدة

 بمقاطعة  إسرائیل  وسحب  االستثمارات  منها  وفرض  عقوبات  علیها .
 

لجمیع  األمریكیین الفرص   تكافؤ    تعزیز  
 الحصول على  تعلیم  عالي  الجودة  قبل  مرحلة  الروضة  بالنسبة  للعائالت  التي  لدیها  أطفال  صغار  یمثل  عبئًا-

 مالیاً  ولوجستیاً  وعاطفیاً  كبیرًا،  مع  تبعات  قد  تستمر  مدى  الحیاة  ألطفالهم . سیتعاون  بایدن،  عند  تولیه  منصب
 الرئیس،  مع  الوالیات  لتوفیر  التعلیم  ما  قبل  الروضة  لجمیع  األطفال  في  سن  الثالثة  والرابعة . سیؤدي  هذا

 االستثمار  إلى  تخفیف  العبء  على  عائالتنا،  ومساعدتهم  على  سد  فجوة  التحصیل التعلیمي،  وتعزیز  المشاركة
 في  العمل  لآلباء واألمهات  الذین  یرغبون  في  العمل،  ورفع  القوى  العاملة  األساسیة  في  مجال  تعلیم  الطفولة

 المبكرة  فوق  مستوى  الفقر .
 سیضمن  بایدن  ویعمق  حمایة  الطالب  ضد  التنمر  والعنف  والتمییز  في  المدارس،  وقد  قدم  بالفعل  عدداً  من-

 المقترحات  للحد  من  المضایقات  عبر  اإلنترنت  بین  الشباب . وفي  هذا  السیاق،  سیدعم  بایدن  أیضاً  إقرار  قانون
 تحسین  المدارس  اآلمنة،  والذي  یتطلب  من  المناطق  التعلیمیة  تطویر  سیاسات  ضد  التنمر  والتحرش .

 سیجعل  بایدن،  عند  تولیه  منصب  الرئیس،  الدراسة  في  الكلیات  والجامعات  الحكومیة  بدون  رسوم  لجمیع-
 الطالب  الذین  یقل  دخل  أسرهم  عن  ١٢٥٠٠٠ دوالر،  وكذلك  توفیر  عامین  في  الكلیات  المجتمعیة  وغیرها
 من  البرامج  التدریبیة  عالیة  المستوى  دون  أي  أعباء  إضافیة  على  أي  فرد  عامل . اقترح  بایدن  أیضاً  التنازل
 عن  جمیع  الدیون  االتحادیة  للطالب  المتعلقة  بالرسوم  الدراسیة  الجامعیة  من  الكلیات  والجامعات  العامة  التي

 تبلغ  مدتها  سنتین  وأربع  سنوات،  باإلضافة  إلى  جامعات  وكلیات  السود  التاریخیة  الخاصة،  والمؤسسات

 



 

 الخاصة  التي  تخدم  األقلیات،  التي  تعاني  من  نقص  التمویل،  وأصحاب  الدیون  الذین  یقل  دخلهم  عن  ١٢٥٠٠٠
 دوالر،  مع  اإللغاء  التدریجي  لها   لتجنب  التداعیات  السلبیة  .

 سیخلق  جو  بایدن  أیضاً  المزید  من  الفرص  لطالب  المدارس  الثانویة  لتحصیل  دروس  عملیة  یحصلون  منها-
 على  شهادات . سوف  یستثمر  بایدن  في  منح  Pell Grants الحكومیة  للطالب  ویسمح  باستخدامها  في  برامج
 التسجیل  المزدوج،  حتى  یتمكن  طالب  المدارس  الثانویة  من  تحصیل  التعلیم   في  الكلیات  المجتمعیة  والحصول

 على  اعتمادات  جامعیة  أو  شهادات  اعتماد  قبل  التخرج  من  المدرسة  الثانویة .
 سیعمل  بایدن  على  تطویر  قانون  الرعایة  المیسرة  من  خالل  منح  األمریكیین  المزید  من  الخیارات،  بما  في  ذلك-

 خیار  شراء  التأمین  الصحي  الحكومي  مثل  ”میدیكیر “(Medicare)،  مما  سیقلل  التكالیف  ویحسن  فعالیة
 وجودة  الرعایة الصحیة . كما  سیعمل  على  توسیع  نطاق  الحصول  على  رعایة  ”میدیكیر “ عن  طریق  خفض

 سن  األهلیة  لیصبح  ٦٠ عاماً . وسیضمن  حصول  الجمیع  على  اختبار  كوفید  ١٩ المجاني  وعالجه  وتأمین لقاح
 آمن  وفعال،  عندما  یكون  متاحاً .

 واجه  جو  بایدن "الجمعیة  الوطنیة  القتناء  البنادق " (NRA) على  المسرح  الوطني  األمیركي  وفاز  - مرتین .-
 في  عام  ١٩٩٣،  رعى  بایدن  من  خالل  الكونغرس  "قانون  برادي " لمنع  العنف  الناتج  عن  األسلحة  الناریة
 الیدویة،  والذي  أنشأ  نظام  فحص  السجل  الجنائي  الذي  أبقى  منذ  ذلك  الحین  أكثر  من  ٣ مالیین  سالح  ناري

  بعیداً  عن  األیدي  الخطرة .
 وفي  عام  ١٩٩٤،  ساعد  في  ضمان  مرور  ١٠ سنوات  من  الحظر  على  األسلحة  الهجومیة  واألسلحة  الفتاكة .-

 وعند  تولیه  منصب  الرئیس،  سوف  یهزم  بایدن " الجمعیة  الوطنیة  القتناء  البنادق " مرة  أخرى . سیسعى  إلى
 حظر  تصنیع  وبیع  األسلحة  الهجومیة  واألسلحة  الفتاكة،  وإعادة  شراء  األسلحة  الهجومیة  والفتاكة  الموجودة
 بالفعل  في  مجتمعاتنا،  وتقلیل  تخزین  األسلحة،  وطلب  إجراء التحقق  من  السجل   الجنائي  عند  شراء  جمیع

 أنواع  األسلحة،  وأكثر .
 سیحفز  بایدن  االستثمار  بین  القطاعین  العام  والخاص  من  خالل  خطة  فرص  األعمال  الصغیرة  التي  ستمول-

 مبادرات  االستثمار  الحكومیة  والمحلیة  الناجحة  وترفع  فاعلیة  االئتمان  الضریبي  لألسواق  الجدیدة . كما  سیعمل
 على  زیادة  فرص  الحصول  على  قروض  األعمال  منخفضة  الفائدة  وإزالة  الحواجز  أمام  المساعدة  الفنیة

 والخدمات  االستشاریة  من  خالل  االستثمار  في  شبكة  وطنیة  من  حاضنات  األعمال  ومراكز  االبتكار  بدون
 تكالیف .

 سیعارض  جو  بایدن  إدراج  أسئلة  المواطنة  في  التعداد  السكاني  للوالیات  المتحدة،  ویدعم  إضافة  خانة   جدیدة-
 لألصول  الشرق  أوسطیة  وشمال  إفریقیا،  والتي  أوصى  بها  مكتب  اإلحصاء  األمریكي  في  عام  ٢٠١٧،  بحیث
 یمكن  إحصاء  األمریكیین  من  أصول  عربیة  بشكل  أكثر  عدالً  ویمكن  دراسة  احتیاجاتهم  بالتوازي  مع  األقلیات

 األخرى . قامت  حكومة  ترامب  بتسییس  تعداد  ٢٠٢٠،  وعرضت  المجتمعات  المهمشة  لخطر  خفض  العدد
 بشكل  كبیر،  وتجاهلت  إضافة  خانة  الشرق  األوسط  وشمال  إفریقیا  إلى  التعداد .

 سیوجه  بایدن  بإجراء  دراسة  مستقلة  تقدم  توصیات  بشأن  الفئات  اإلضافیة  المحتملة  للفئات  المحرومة-
 اجتماعیًا،  مثل  الجالیات   الشرق  أوسطیة  ومن  شمال  إفریقیا،  ألغراض  ضمان  الوصول  العادل  إلى  فرص

 المشتریات  االتحادیة .
 

 مناصرة  الدیمقراطیة  وحقوق  اإلنسان  على  الصعید  العالمي
 سیساعد  جو  بایدن  عند  تولیه  منصب  الرئیس  شعوب  العالم  العربي  على  تخطي  أیة  تحدیات  تواجهها،  سواء  كانوا
 ینتفضون  محتجین  أو  یعانون  من  القمع  أو من  حرب  أهلیة . بال  رغم من   أن  كل  دولة  تواجه  تحدیات  خاصة  بها،

 ال یزال   الفقر  والفساد  ونقص  الحریات الشكوى األساسیة التي  تشكل  تحدیاً  مشتركاً  یواجه  الجمیع .
 

 



 

 فحقوق  اإلنسان  هي  جوهر  وجود  أمریكا،  وتكون  الوالیات  المتحدة  أكثر  أمناً  عندما  تكون  الحقوق  األساسیة
 محمیة  في  جمیع  أنحاء  العالم . سیتخذ  بایدن  عند  تولیه  منصب  الرئیس  خطوات  فوریة  إلثبات  أن  الوالیات

 المتحدة  مستعدة  لقیادة  العالم  مرة  أخرى،  والدفاع  عن  حقوق  اإلنسان  والقیم  الدیمقراطیة  األخرى  التي  نعتز  بها
 وندعمها . سیعطي  بایدن  أیضاً  أولویة  للجهود  المبذولة  لحل  النزاعات  من  خالل  المفاوضات  واستخدام  أدواتنا

 الدبلوماسیة  بالكامل  وكذلك  المساعدات  الخارجیة  لحمایة  وتعزیز  حقوق  اإلنسان  والتنمیة،  ومكافحة  العنف
 والتمییز  بشكل  فعال .

 
 یعلم  جو  بایدن  أن  الوالیات  المتحدة  ال  تستطیع  فرض  الحلول  في  المجتمعات  المعقدة  - ال  سیما  بالقوة . ولكنه،

 كون دیمقراطیتنا من  الدیمقراطیات  الرائدة  في  العالم،  فإنها  مسؤولة  عن  الدفاع  عن  الحقوق  والكرامة
 وتعزیزهما،  والعمل  من  أجل  عالم  أكثر  سالماً  وأمناً . وهو  یرى  أن  كل  ما  نقوله  ونفعله  یحدث  فارقاً  وأننا  یجب

 أال  نمتنع  عن  إدانة  انتهاكات  الحقوق  العالمیة  أو  عن  دعم  اإلصالحات  االقتصادیة  والسیاسیة .
 
 ستركز  إدارة  بایدن  على حقوق اإلنسان ومبادئ الدیمقراطیة في عالقاتها  مع  دول  الشرق  األوسط  التي-

 یحكمها  زعماء  دكتاتوریین . فحین  برر  الرئیس  ترامب  االنتهاكات  السعودیة،  أو  روج   الزعماء  المستبدین،  أو
 وصف  الرئیس  المصري  بقوله  "دیكتاتوري  المفضل “،  أضعف  بذلك  موقفنا  األخالقي  على  مستوى  العالم،

 وعرض  حیاة  المعارضین والمعارضات  للخطر .
 یؤمن  جو  بایدن  بقیمة  وأهمیة  كل  فلسطیني  وكل  إسرائیلي . وسیعمل  على  ضمان  تمتع  الفلسطینیین-

 واإلسرائیلیین  بمعاییر  متساویة  من  الحریة  واألمن  واالزدهار  والدیمقراطیة . و سترتكز  سیاساته  على  االلتزام
 بحل  وجود  دولتین،  حیث  ستتعایش  دولة  إسرائیل  ودولة  فلسطین  المستقبلیة   معاً  في  سالم  وأمن  واعتراف

 متبادل . حیث  یعارض  بایدن  أي  خطوات  أحادیة  الجانب   تقوض  حل  وجود  دولتین . كما  یعارض  الضم
 والتوسع  االستیطاني  وسیواصل  معارضة  كلیهما  كرئیس . وسیتخذ  بایدن  عند  تولیه  منصب  الرئیس  خطوات
 فوریة  إلعادة  تقدیم  المساعدات  االقتصادیة  واإلنسانیة  للشعب  الفلسطیني،  بما  یتوافق  مع  القانون  األمریكي،

 بما  في  ذلك  مساعدة  الالجئین،  والعمل  على  معالجة  األزمة  اإلنسانیة  المستمرة  في  غزة،  وإعادة  فتح  القنصلیة
 األمریكیة  في  القدس  الشرقیة،  والعمل  على  إعادة  فتح  بعثة  منظمة  التحریر  الفلسطینیة  في  واشنطن العاصمة .

 سیوجه  جو  بایدن  حكومته  للعمل  مع  المجتمع  المدني  والمواطنین  في  لبنان  لمساعدتهم  في  تطویر  وتحقیق-
 مستقبل  اقتصادي  وسیاسي  لبلدهم،  خالٍ  من  الفساد،  بما  یشمل  جمیع  األطراف.  وسوف   تستمر الوالیات
 المتحدة  في  دعم  الجیش  اللبناني  باعتباره  ركیزة  أساسیة  الستقرار  البلد  بأكمله،  مع  توفیر  الدعم  والحلول
 للتعافي  من  االنفجار  الذي  وقع  في  میناء  بیروت  هذا  الصیف  ومن  أجل  العدد  الهائل  من  الالجئین  والمدن

 والبلدات  المضیفة  لهم  في  لبنان . وستواصل  حكومة  بایدن  دعم  المجتمع  المدني  اللبناني  للمساعدة  في انهاض
 البالد .

 لقد أعطى  دونالد  ترامب  الضوء  األخضر  للمملكة  العربیة  السعودیة  لتنفیذ  مجموعة  من  السیاسات  الكارثیة،-
 منها  الحرب  المستمرة  على  الیمن،  وقتل  جمال  خاشقجي  وقمع  المعارضة  في  البالد التي استهدفت  النساء

 الناشطات . سیراجع  بایدن  عالقة  الوالیات  المتحدة  بالحكومة  السعودیة  وینهي  دعم  الحرب  التي  تقودها
 السعودیة  ضد  الیمن .

 فشلت  حكومة  ترامب  مراراً  وتكراراً  في  السیاسة  األمریكیة  في  سوریا . سیعید  بایدن  االلتزام  بالوقوف  مع-
 المجتمع  المدني  والشركاء  المؤیدین  للدیمقراطیة  في  المیدان . وسیكفل   قیادة   الوالیات  المتحدة  للتحالف

 العالمي  لهزیمة ما تدعى بالدولة اإلسالمیة في العراق وسوریا  (داعش)،  وأن  نستخدم  نفوذنا  في  المنطقة
 للمساعدة  في  وضع  تسویة  سیاسیة  لمنح  المزید  من  السوریین  صوتاً . و سیضغط  بایدن  على  جمیع  الجهات

 الفاعلة  لمتابعة  الحلول  السیاسیة،  وحمایة  السوریین  المعرضین  للخطر،  وتسهیل  عمل  المنظمات  غیر
 الحكومیة،  والمساعدة  في  حشد  الدول  األخرى  لدعم  إعادة  إعمار  سوریا . وسوف  یجدد  التزام  الوالیات

 المتحدة  بدور  رائد  في  القضایا  اإلنسانیة .
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