
م بواسطة المھاجرین ومجتمعات األجانب في بیتسبرغ  المنتدى البلدي الُمنظَّ
 Transcript for Translation 

في 6 مایو 2021، استضاف تحالف All for All المنتدى البلدي الذي نظمھ المھاجرون ومجتمعات األجانب في بیتسبرغ، 
بدعوة من منطقة العمل الجماعي The Global Switchboard. وقد شارك في ھذا المنتدى المرشحون الدیمقراطیون 

األربعة لمنصب عمدة بیتسبرغ. الممثل إد جیني (Ed Gainey)، والسید توني مورینو (Tony Moreno)، والعمدة بیل 
بیدوتو (Bill Peduto)، والسید مایك طومسون (Mike Thompson). كان الھدف من ھذا المنتدى ھو رفع وتركیز 

أصوات مجتمعات المھاجرین والالجئین في دورة انتخابیة لطالما أھملت وھمَّشت قضایا ُمعینة تتعلق بخلق مدینة یمكن 
للمھاجرین واألجانب العیش فیھا. تعتمد قابلیة العیش في مدینتنا بشكل كبیر على دمج وتمكین المھاجرین واألجانب في نسیج 
ھذه المدینة بغض النظر عن البلد األصلي أو الدین أو اللغة أو الوضع االجتماعي واالقتصادي أو العرق أو النوع أو التوجھ 

الجنسي. 

تم تنسیق األسئلة التي تم طرحھا في ھذا المنتدى من قبل أعضاء تحالف All for All الذین تربطھم روابط تنظیمیة وفردیة 
ًصا  ًصا لجمیع سكان بیتسبرغ، ولكنھ كان ُمخصَّ بالمھاجرین واألجانب الذین یعیشون في بیتسبرغ. لقد كان ھذا المنتدى ُمخصَّ

على وجھ التحدید لجمیع المھاجرین واألجانب الذین یعتبرون بیتسبرغ بیتھم بینما نتجھ إلى صنادیق االقتراع في 18 مایو 
2021 و2 نوفمبر 2021. 

ولجعل أسئلة ھذا المنتدى ُمصاغة بلغة یفھمھا السكان، فقد اخترنا ستة أسئلة ُتسلط الضوء على آراء المرشحین حول قضایا 
متعلقة بالمھاجرین واألجانب. وقد استندت معاییر اختیار األسئلة إلى مدى موضوعیة اإلجابة التي یمكن ُمساءلة كل مرشح 

 Global عنھا إذا تم انتخابھ لمنصب عمدة البلدیة. وقد تمت كتابة ھذه اإلجابات بخط الید، وتمت ترجمتھا بواسطة
Wordsmiths. ویتوفر تسجیل كامل للمنتدى، باللغة اإلنجلیزیة، على قناة The Global Switchboard على 

الیوتیوب. 

إخالء مسؤولیة: ال یؤید تحالف All for All أًیا من المواقف السیاسة للمرشحین وال یؤید أًیا من المرشحین لمنصب 
حة ھنا. للحفاظ على الحیاد، یقوم تحالف All for All بترجمة  عمدة بلدیة بیتسبرغ. لم یتم التحقق من الردود الُموضَّ

إجابات المرشحین عن األسئلة دون تعلیق. نأمل أن تكون ھذه الردود الُمترجمة بمثابة مصادر إضافیة للناخبین لمساعدتھم 
في اتخاذ قرار مستنیر. 

السؤال رقم 3 تمثل الحواجز اللغویة أزمة واضحة وُملحة لمقدمي الخدمات وكذلك للمھاجرین والالجئین في ھذه المدینة. 
فعندما ال تتوفر الترجمة الشفھیة والترجمة التحریریة، ُیحرم العدید من المھاجرین ذوي الكفاءة المحدودة اللغة اإلنجلیزیة من 

الوصول إلى كل شيء بدًءا من الحصول على رخصة القیادة وحتى الحصول على لقاح كوفید-19. وفي ضوء أن توفیر 
المساعدة اللغویة مطلوب بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة وEO 13166، وكذلك قانون المراسیم الخاص 

بمدینة بیتسبرغ، كیف ستتصرف إدارتك لتعزیز إمكانیة الوصول اللغوي في بیتسبرغ وفي حكومة المدینة نفسھا؟ 

الممثل جیني (Gainey): ُتعد ھذه المشكلة إحدى المشكالت التي أتحدث عنھا عندما أتحدث عن العمل مع المجتمع. نحن 
نعلم أنھ أثناء العمل مع المجتمع یمكننا توفیر مترجمین، ولكن یجب أن یكون لدینا شخص ما یقودنا في ھذا االتجاه، وأعتقد أن 

أحد األشیاء التي قلتھا وأراه أمًرا بالغ األھمیة كان جائحة كوفید-19، وعدم معرفة بعض الناس إلى أین یذھبون للحصول 
على جرعة اللقاح، وال یعرفون إلى أین یذھبون إلجراء االختبار للتحقق مما إذا كانوا مصابین بكوفید-19. وھنا تحتاج قیادة 



المدینة إلى العمل بشكل وثیق مع جمیع المجتمعات، كل مجتمع، لمعرفة ما یحتاجون إلیھ. وما إذا كانوا بحاجة إلى مترجمین 
لمساعدتھم على أن یفھموا إلى أین یذھبون إلجراء اختبار التحقق من اإلصابة بكوفید-19، أو إلى أین یتعین علیھم الذھاب 

للحصول جرعة اللقاح، وبالتالي یتعین علینا العمل معھم. یتعلق األمر في ُمجملھ ببناء عالقات قائمة على االحترام، فضال عن 
كیفیة عملنا مع بعضنا البعض، وأنا على استعداد للعمل معھم، وأنا على أتم استعداد للعمل معھم لضمان توفر المترجمین 

الذین یحتاجونھم، وكذلك وضع جدول أعمال یمكننا العمل علیھ. 

السید طومسون (Thompson): نعم، الحواجز اللغویة مشكلة كبیرة. لدّي الجئ یھودي، وھذه خلفیتي، من النمسا، حیث 
ھرب جدي من فیینا بالنمسا مباشرة بعد لیلة الزجاج المھشم. وبالتالي فأنا مؤھل للعودة إلى النمسا إذا كنت أرغب في 

الحصول على الجنسیة النمساویة كجنسیة ثانیة، ولكنني ال أتحدث األلمانیة، وبالتالي إذا كنت في النمسا، فسأعمل باألساس 
كعامل نظافة ألن ھذا ھو كل ما یمكنك فعلھ إذا كنت ال تتحدث األلمانیة، وسأواجھ صعوبة كبیرة في التنقل، إذا كنت سأعیش 
ھناك، فأنا ال أتحدث اللغة بشكل جید. نعم لدّي شھادة جامعیة، ولكنني ال أتحدث اللغة األلمانیة، وھذا ینطبق على العدید من 

األشخاص الذین یأتون إلى بیتسبرغ. إذا كنت ال تتحدث اللغة، فھذه مشكلة. وبالتالي فإن ما یتعین علینا فعلھ حًقا ھو تنفیذ 
برنامج مماثل لبرامج المدن األخرى، وسیكون رائًعا أن ینطوي ھذا البرنامج على تقدیم خدمات اتصال المدعوم بالترجمة 

الشفھیة، بحیث یمكن للشخص االتصال ویجد مترجًما شفھًیا في خدمتھ. ال أعرف بالضبط ما إذا كنا بحاجة إلى وجود مترجم 
بدوام كامل لبعض اللغات األكثر استخداًما واألقل استخداًما، ولكن بالتأكید یمكننا عقد شراكة في ھذا الصدد، وھناك عدد من 

الخدمات التي تنطوي على االتصال الھاتفي في ظل توفر مترجم شفھي ُیساعد الشخص الُمتصل خالل مراحل العملیة. 

السید مورینو (Moreno): یجب أن نعطي األولویة لذلك، فكما أعلم في مجال إنفاذ القانون وفي قطاع الشرطة نحن نكافح 
من أجل العثور على مترجمین شفھیین وغالًبا ما یستغرق األمر عدة دقائق، إن لم یكن ساعات، لالتصال بمترجم عندما تكون 
في الشارع، وفي كثیر من األحیان یصبح األمر مشكلة كبیرة ألنھ لیس من المفترض أن ُنبقي األشخاص رھن االحتجاز بھذه 
الطریقة. وأیًضا عندما ینتقلون إلى ھذه األحیاء، یتعین علینا استخدام نموذج الالجئین الروس بعد الحرب الباردة عندما جاءوا 
إلى حي تل السنجاب (Squirrel Hill)، حیث كان ھناك أشخاص یتحدثون اإلنجلیزیة والروسیة، وكانوا قادرین على نقلھم 

في المساكن التي أقاموھا، وقد كانت لدیھم خطة لذلك، في الوقت الحالي لیست لدینا ھذه الخطط، أو على األقل نحن ال 
نستخدمھا بشكل صحیح ألننا نرى ھؤالء الناس یعانون. لقد كنت في نورثفیو ھایتس (Northview Heights) وكان ھناك 
شخص واحد یقوم بالترجمة للعدید من األشخاص الذین حضروا إلى حدث كنت أشارك فیھ. وبالتالي، فإنھ في ظل مشاھدة ما 
یحدث ومعرفة أنھم في بیتشفیو (Beechview) یكافحون من أجل الحصول على ترجمة فوریة، یتعین علینا أیًضا إمدادھم 

بالتكنولوجیا، فالكثیر من الھواتف المحمولة وأجھزة الكمبیوتر المحمولة الحدیثة لدیھا القدرة على التحدث إلیھم والتحدث باللغة 
التي یتحدثون بھا. 

عمدة البلدیة بیدوتو (Peduto): ُیعد ھذا الجانب أحد األجزاء المھمة في مبادرة Welcome Pittsburgh، حیث تمكنا 
من إنشاء قاعدة بیانات تضم جمیع مزودي الخدمات المختلفین الموجودین في مدینة بیتسبرغ، لذلك عندما بدأت جائحة كوفید، 

تمكنا على الفور من عقد اجتماعات مع مقدمي الخدمات. ثانًیا، كان ذلك من خالل حملة العنایة الھادئة التي قدناھا. الجزء 
الثاني من ذلك ھو أننا تمكنا أیًضا من عقد اجتماعات أسبوعیة، لیس فقط مع مقدمي الخدمة، ولكن مع مجتمعات الالجئین 
د. وثالًثا، أنشأنا بوابة جدیدة لنقل اللغة والتي تغیرت  والمھاجرین لكي نتمكن من اإلجابة على األسئلة بشكل مباشر وُمحدَّ

وترجمنا جمیع مستنداتنا الرئیسیة إلى العدید من اللغات من خالل التعاقد مع طرف ثالث، وفي الوقت الحالي أصبح رقم 311 
قادًرا على تلقي الطلبات واالحتیاجات، استناًدا إلى أي لغة على وجھ األرض. 

السؤال رقم 4: كعمدة للبلدیة، كیف ستعمل مع المسؤولین الُمنتخبین في الوالیة، ومجلس إدارة المدارس، والقادة اإلقلیمیین 
اآلخرین لضمان القدرة على تحمل التكالیف وتوفیر رعایة أطفال عالیة الجودة وفرص تعلیم ُتراعي المنظور الثقافي واللغوي 

الحتیاجات األطفال واألسر المھاجرین والالجئین؟ 



السید طومسون (Thompson): حسًنا، بالتأكید یتعین علینا العمل مع مجلس إدارة المدارس وقادة الوالیة. أعتقد أن شیًئا 
واحًدا یمكننا فعلھ وھو التحدث عن الطبیعة المتنوعة لبیتسبرغ. وأیًضا، إذا تحدثت إلى أشخاص عاشوا ھنا إلى األبد، فقد جاء 

الكثیر منھم إلى ھنا كمھاجرین، وقد أتوا إلى ھنا من أماكن أخرى. ویتعین علینا أن نتحدث أكثر عن األماكن التي أتینا منھا 
منذ سنوات ونرى ما ھو مشترك بیننا، بدًال من اختالفاتنا. في كثیر من األحیان، ُیعامل الالجئون أو المھاجرون بشكل 

مختلف، كما لو كانوا نوًعا آخر من البشر. ینبغي أن یكونون بشًرا متساوون حًقا، وأمریكا أمة من المھاجرین. وعلینا أن 
نتذكر أن ھذا ھو أساس ھویتنا. 

السید مورینو (Moreno): ال یمكننا حتى توفیر رعایة األطفال للسیدات السود في بیتسبرغ في الوقت الحالي لكي یتمكن 
من رفع أنفسھن من الفقر الذي یعشن فیھ. ولذلك یجب أن یكون لذلك أولویة ُمطلقة. ویتعین علینا الحرص على تأسیس ذلك، 
وعندما ُنضمِّن المھاجرین الذین یعانون من مشكالت تتعلق بالتواصل، یتعین علینا أن نستثمر أوًال في تنمیة الطفولة المبكرة، 
وأن یكون لدینا مدرسون یتحدثون اللغة اإلنجلیزیة، ألنني عندما كبرت، سألت والدي لماذا لم ُیعلمني اإلسبانیة، فقال لي إنھ لم 

یكن من الرائع في عام 1968 أن یتعلم األطفال اللغة اإلسبانیة. وقد أدركت ذلك ألن معظم أصدقائي المكسیكیین، لم یكونوا 
یتحدثون اإلسبانیة أیًضا، إال إذا كان والدھم یتحدث اإلسبانیة فقط. وبالتالي فھم یترجمون لھم. لذلك علینا الذھاب إلى ھذه 

األسر وأن نعرف كیف یتواصلون فیما بینھم. ألنھ في معظم األوقات، ال یتعلم الوالد الذي ال یتحدث اإلنجلیزیة اللغة 
اإلنجلیزیة، ویتعین علینا تعلیم األطفال اللغة اإلنجلیزیة لكي یتمكنوا من التواصل مع والدیھم ذھاًبا وإیاًبا. وإذا أعطینا األولویة 

لذلك سیصبح العیش أسھل، وعندئذ یمكنھم الحصول على الخدمات التي یحتاجونھا في وقت مبكر في عملیة تعلیمھم. 

عمدة البلدیة بیدوتو (Peduto): إن إحدى الطرق الرئیسیة التي یمكننا العمل من خاللھا لنصبح قادرین على ضمان توفیر 
ًة لشبابنا في بیتسبرغ، تكون من خالل الضغط على برامج تعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة  فرص من خالل التعلیم، وخاصَّ

وتعزیزھا في مدارس بیتسبرغ العامة ومن خالل التمویل من خالل والیة بنسلفانیا. حیث ُیساعد برنامج اللغة اإلنجلیزیة كلغة 
ثانیة العائالت الُمھاجرة على أن تكون قادرة على السماح ألطفالھا بتلقي التعلیم لیس فقط باللغة اإلنجلیزیة، ولكن أیًضا بلغتھم 
األم. كان عمِّي شخًصا جاء إلى ھذا البلد من إیطالیا، ولم یكن قادًرا على تحدث اللغة اإلنجلیزیة - لم یكن ذلك متاًحا في وقتھ. 

الممثل جیني (Gainey): أوًال، نحتاج دائًما إلى العمل بالتعاون مع مسؤولي والیتنا لضمان أنھ عندما نخصص أمواًال لبند 
رعایة األطفال، تتم زیادتھا، ألننا نعرف مدى أھمیة ذلك. ثانًیا، نحتاج إلى أن نعمل بالتعاون مع منطقة المدارس التعلیمیة. 
یتعین علینا أن نعمل بالتعاون مع منطقة المدارس التعلیمیة لضمان أن یكون لدینا مجموعة متنوعة من المعلمین لكي یكون 

التعلیم عالمًیا. ألننا ندرك أنھ كلما زاد عدد المعلمین لدینا من خلفیات مختلفة، كلما تعلمنا أكثر. ثالًثا، لدینا ملیوني دوالر في 
میزانیة المدینة لرعایة األطفال لم یتم إنفاقھا بعد. علینا أن ننفق ھذه األموال على رعایة األطفال لنثبت لسكان مدینة بیتسبرغ 

باستمرار أننا نتفھم فائدة رعایة األطفال. ھذه ھي المجاالت الثالثة التي یمكننا تولي قیادتھا كمدینة. 

السؤال رقم 5: وفًقا لمركز كیستون لألبحاث (Keystone Research Center)، ُیمثل المھاجرون في بیتسبرغ حصة 
أكبر من جمیع أصحاب األعمال الصغیرة مقارنة بنسبة تمثیلھم من عدد سكان المدینة. وفًقا لمنظمة االقتصاد األمریكي الجدید 

(New American Economy)، تزید احتماالت أن یبدأ المھاجرون مشروًعا تجارًیا بنسبة 36٪ أكثر من السكان 
المولودین في الوالیات المتحدة. في ظل اإلمكانات االقتصادیة العظیمة لرواد األعمال من المھاجرین في بیتسبرغ، كیف 

ستدعم إدارتك رواد األعمال المھاجرین الطموحین لفتح أعمال تجاریة في بیتسبرغ؟ 

عمدة البلدیة بیدوتو (Peduto): نحن نجعل األمر أسھل قدر اإلمكان لكي نتمكن من تحدید أي نوع من البرامج متاح 
لألعمال التجاریة الصغیرة. لذلك، عند العمل مع شركات مختلفة أسسھا المھاجرون خالل السنوات السبع الماضیة، كانت 

بعض ھذه العوائق تتمثل حًقا في مجرد فھم ما ھو متاح على المستوى المحلي أو على مستوى الوالیة أو المستوى الفیدرالي. 



وحالًیا، لقد أنشأت ھیئة إعادة التطویر الحضري ببتسبرغ (Urban Redevelopment Authority) محطة واحدة 
لإلجراءات والخدمات من أجل أن تكون قادرة، بشكل أساسي، على التخلص من الشریط األحمر وبسط السجادة الحمراء. وقد 

سمح لنا ذلك برؤیة شركات جدیدة أسسھا ُمھاجرون في جمیع أنحاء المدینة. من خالل العمل جنًبا إلى جنب مع ُمقدمي 
الخدمات الذین یعملون داخل المجتمع، تمكن ُمقدمو الخدمات من توجیھنا مباشرة إلى أولئك الذین یرغبون في تدشین أعمالھم 

التجاریة الخاصة. 

السید مورینو (Moreno): ھذا ھو سبب قدوم المھاجرین إلى الوالیات المتحدة األمریكیة. ألن أمریكا ھي المكان الذي 
یمكنك القدوم إلیھ والعثور على الحلم األمریكي وبدء مشروعك الخاص. لقد أسس جدي شركة Moreno Trucking. لقد 
كان ناجًحا للغایة ورد الجمیل لمجتمعھ. وبالتالي، عندما تنظر إلى ھؤالء المھاجرین الذین یأتون إلى ھنا، فھؤالء في الحقیقة 
ھم نحن. ھذا شعبنا. ھؤالء ھم بشر یأتون إلى ھنا. نحن بحاجة إلى تسھیل تدشین ھذه األنشطة التجاریة بالنسبة لھم، حتى ال 
یكونوا خائفین ألنھم ال یستطیعون مجرد الدخول إلى متجر والحصول على وظائفھم.  إنھم یعرفون ما یریدون القیام بھ. إن 
اإلشراف الخانق في مكتب التراخیص والتصاریح ببتسبرغ صعب بالفعل على سكان بیتسبرغ الحالیین. تخیل لو أنك تعاني 

من مشكلة التواصل اللغوي، وتحاول إنجاز ھذه األشیاء. إن ذلك یخلق نوًعا من االرتباك. وبالتالي إذا تمكنا من البدء من 
ھناك وحرصنا على أن تكون ھذه األشیاء متاحة لھم بحیث یمكنھم فھمھا وتسھیل تدشین أعمالھم التجاریة واالمتثال مثل أي 

شخص آخر، فسوف یأتون بأعداد كبیرة وسینجحون إذا أعطیناھم تلك الفرصة. وھذا كل ما في األمر. 

السید طومسون (Thompson): إنھ أمر مثیر لالھتمام. أحد األشیاء التي الحظتھا مع مرور الوقت ھو أن أمریكا ُتعد 
بمثابة بوتقة ینصھر فیھا الجمیع، ونحن نصنع دائًما أمیركیین ُجدد. یجب على الجمیع في أمریكا أن یذھبوا إلى االحتفال الذي 
نحتفل فیھ بحصولنا على الجنسیة ونكون مواطنین جدد. لذا علیك أن تسأل، "من أنشأ Google؟" إذا سألت األشخاص الذین 
أسسوا Google، فإنھما أمریكیان وُیعّرفان نفسیھما على أنھما أمریكیان، ولكنھما في الواقع مھاجران. وبالتالي سیكون من 

الرائع رؤیة شيء مثل برنامج التدریب واإلرشاد. ألن الكثیر من مواطنینا األمریكیین الذین قدموا من بلدان أخرى لدیھم 
خبرات اكتسبوھا على مدار حیاتھم. ھؤالء أتوا من أماكن أخرى، من خارج أمریكا، وقد حققوا نجاًحا ھنا، وینبغي حًقا أن 
یكونوا قادرین على مساعدة اآلخرین من خالل تدریبھم وإرشادھم عبر برنامج رسمي تدعمھ مدینة بیتسبرغ. حسًنا، ألن 

األعمال التجاریة الصغیرة الخاصة بالمھاجرین یمكن أن تكون مختلفة قلیًال عن األعمال التجاریة الصغیرة الخاصة 
باألمریكیین. قد ال تعرف كل القواعد. حیث إن األمور في أمریكا تسیر بشكل مختلف نوًعا ما عما ھي علیھ في بعض البلدان 

األخرى. وسیكون من الرائع حًقا أن یكون لدینا برنامج أكثر ترحیًبا، وسیكون البرنامج الذي یحمل طابًعا أكثر رسمیة بدایة 
ممتازة. 

الممثل جیني (Gainey): نعم، شكًرا لك. نحن نعلم أن األعمال التجاریة الصغیرة تتعرض للضرر في ھذه المدینة، فھي 
تتأذى منذ عقود. نحن بحاجة إلى تنویع اقتصادنا. وتنویع اقتصادنا یكون من خالل االستثمار في األعمال التجاریة الصغیرة. 

نحن بحاجة إلى إتاحة إمكانیة الوصول إلى الفرص ورأس المال، ألنھ بدون الفرص ورأس المال، ال یمكن للشركات الصغیرة 
أن تنمو وتزدھر. یجب علینا تغییر نظام قسم التصاریح والتراخیص والتفتیش (PLI)، یجب علینا تحسینھ. المال ھو الوقت 

والوقت ھو المال. ونحن نحتاج إلى نظام یتحرك بشكل أسرع بكثیر من نمط تحرك نظام PLI الحالي. ثالًثا، نحتاج إلى تفكیك 
مسار عملیات الشراء التي نطبقھا لكي نتمكن من الحصول على مزید من العقود للشركات الصغیرة ورجال األعمال لیتمكنوا 

من تقدیم عطاءات. وأخیًرا، نحتاج إلى تقدیم الدعم الفني. ھناك الكثیر من المصطلحات في ھذه العقود، وھناك حاجة للفھم 
الدقیق لكیفیة تقدیم عطاءات على ھذه المشاریع وھو ما ال یعرفھ الناس. وبالتالي، فإننا نحتاج إلى التأكد من أننا نقدم المساعدة 

الفنیة الالزمة، والتأكد مرة أخرى، من أن ھذا ھو المجال الذي سیكون لدینا فیھ مترجمین، لمساعدتنا على تذلیل الصعوبات 
خالل مسار ھذه العملیات ومساعدتھم على الفھم. ھذه ھي الطریقة التي یمكن من خاللھا تحفیز األعمال التجاریة الصغیرة في 

مدینة بیتسبرغ. 



السؤال رقم 6: قبل عدة سنوات، خرجت شبكة السیاسة البلدیة الوطنیة ومركز الدیمقراطیة الشعبیة بـ 21 توصیة بشأن 
الطرق التي یمكن للمدن من خاللھا مكافحة سرقة أجور الموظفین، بمعنى أال یدفع صاحب العمل الحد األدنى لألجور و/أو 

مقابل ساعات العمل اإلضافي، أو أال یدفع أي شيء للموظف على اإلطالق مقابل الوقت الذي عملھ. وقد تضمنت التوصیات 
تقدیم منح للمنظمات غیر الربحیة للتحقیق في الُمطالبات أو تعلیق أو إلغاء الرخصة التجاریة للشركات التي تتورط في سرقة 
ر معھد السیاسة االقتصادیة أن سرقة األجور ُتكلِّف العمال ذوي األجور المنخفضة في الوالیات المتحدة أكثر  األجور. وقد قدَّ

لین، والسیما في صناعات المطاعم  من 50 ملیار دوالر سنوًیا. إن سرقة األجور أمر شائع للغایة بین العمال غیر الُمسجَّ
لین، على  والبناء. كعمدة للبلدیة، ماذا ستفعل لتضمن أن یحصل العمال في مدینة بیتسبرغ، بمن فیھم العمال غیر الُمسجَّ

أجورھم الُمستحقة مقابل عملھم؟ 

السید مورینو (Moreno): ھذا ھو المجال الذي تحدثت عنھ في البدایة. أوًال، علینا إعطاء األولویة لحصول ھؤالء 
األشخاص على الوثائق التي یحتاجونھا لكي یتمكنوا من البدء في طریقھم نحو المواطنة والبدء في الذھاب إلى العمل وعدم 
الخوف من ذلك. ھذه الشركات تستخدم ذلك كسالح لإلبقاء على ھؤالء األشخاص ولكي تدفع لھم لیس ما یجب أن یحصلوا 

علیھ، ولكن لتدفع لھم أقل مما یجب أن یحصلوا علیھ، وھؤالء األشخاص ُیعانون. وال یمكنھم تحمل تكالیف العیش وھذا أمر 
ینطوي على إساءة معاملة واستغالل. لیس من الصواب أن نستخدم مكتب التراخیص والتصاریح للبحث والتحقیق في تلك 

المجاالت. فھذه جرائم. بمجرد أن یكتشفوا أنھ سیتم تسلیمھم إلى قسم الشرطة أو مكتب المدعي العام ویجب تغریمھم، یجب أن 
تتم محاكمتھم. ویجب إعطاء األولویة لذلك. ألن ذلك حدث من قبل. ویمكننا أن نرى ذلك یحدث حالًیا. یمكنك الذھاب إلى أي 

مكان في المدینة لترى المھاجرین یعملون، وأنت تعلم أنھم ال یتلقون األجر العادل. أنا شخصًیا أعلم أن ھذا یحدث. 

السید طومسون (Thompson): حسًنا، تقوم ُمدن أخرى ووالیات أخرى بعمل أفضل فیما یتعلق لإلیصال ما یحدث، 
وذلك من خالل تخصیص رقم 1-800 لالتصال واإلبالغ عن سرقة األجور والتحقیق في سرقة األجور. علیك أن تسأل 

نفسك ما ھي القوانین التي یتم خرقھا. في حالة عدم دفع األجور، غالًبا ما یختص بھذا األمر قانون الوالیة، وبالتالي یلزم أن 
تأتي المالحقة القضائیة من جانب الوالیة. ویمكن أن تكون لدینا وحدات ُتحقِّق في سرقة األجور تذھب وتتحدث مع مجتمعات 

المھاجرین، وكذلك مجتمعات غیر المھاجرین، فھذا األمر یحدث لألسف لجمیع األمریكیین، ولكنھ یحدث بشكل أكبر في 
المجتمعات الُمھمَّشة، مثل مجتمعات الُمھاجرین. ولكن، كما تعلم، یمكن أن یكون لدینا إنفاذ حقیقي للقانون بشأن ھذه المشكلة. 

أعتقد أننا بحاجة إلى التنسیق مع مسؤولي الوالیة، والتأكد من محاكمة من یخالفون القوانین، كما أننا نحتاج إلى مزید من 
الوعي بھذه القضیة. 

الممثل جیني (Gainey): أوًال، لدینا شیًئا ُیسمَّى لجنة مراجعة تكافؤ الفرص، وسیكون ھذا مكاًنا رائًعا لذلك. بحیث ُیمنع أي 
شخص یقوم بأعمال تجاریة مع المدینة بسرقة األجور منذ تلك اللحظة من العمل مع المدینة. لن نتسامح مع ذلك. ثانًیا، سنعمل 
مع المنظمات غیر الربحیة - مع منظمات المھاجرین غیر الربحیة - للتحدث حول كیفیة استھدافنا للمؤسسات والشركات التي 

یشعرون أنھا تقوم بسرقة األجور لكي نشارك في رصدھم منذ البدایة ونفھم من ھم. وثالًثا، سنقوم بإبالغ الوالیة، أعني 
الُمدعي العام للوالیة، للتأكد من أن تلك المنظمات أو الشركات تقوم بسرقة األجور. ھذه ھي األشیاء الثالثة. أوًال، سنعمل مع 
لجنة مراجعة تكافؤ الفرص، ألن ھذه طریقة رائعة الستبعاد تلك المنظمات أو الشركات التي تقوم بسرقة األجور. ثانًیا، مرة 
أخرى، سنعمل مع المنظمات غیر الربحیة لنكون قادرین على استھداف المنظمات التي تقوم بسرقة األجور، وتلك التي تفعل 

ِعي العام للوالیة عنھا. ھذه ھي الطریقة التي سنتعامل من خاللھا مع األمر في ظل إدارة جیني  ذلك سنقوم بإبالغ الُمدَّ
 .(Gainey)

عمدة البلدیة بیدوتو (Peduto): نحن فخورون بالمشاركة في فریق العمل ھذا مع عضو المجلس كوري أوكونور 
قت على أمر تنفیذي ُیالحق أيَّ ُمقاول ُمتورط في سرقة  (Corey O’Connor). في 15 أبریل، یوم الضرائب، صدَّ



األجور. إنھا جریمة. إنھ جزء من القانون الجنائي. عندما تدفع لشخص ما تحت الطاولة، فھذه أموال ضریبیة ال تعود أبًدا 
لبناء مدرسة أو تمھید شارع، وھذه األموال تعني أن عائالت لن تحصل على رعایة صحیة أو غیرھا. وھؤالء ُیسقطون 

الصناعة بأكملھا. ما یجب أن نؤكده ھو أننا ال نسمح للعمال أن یكونوا السبب في انخفاض مستوى العقود. وأن ھناك مجاًال 
متساوًیا یعلم كل متعاقد أنھ یتعین علیھ الوفاء بھ، سواء فیما یتعلق بالراتب أو المزایا، أو الحزمة بأكملھا فقط. وأولئك الذین ال 

یوافقون ویدفعون تحت الطاولة سیتم إلقاء القبض علیھم. 

السؤال رقم 7: وفًقا ألمر "سیاسة الشرطة غیر المتحیزة"، الذي دخل حیز التنفیذ في عام 2014 وال یزال سارًیا حتى الیوم، 
ال یتعاون مكتب شرطة بیتسبرغ أو یشارك المعلومات أو ُینسق مع وكالة إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك بالوالیات المتحدة، 

المعروفة باسم ICE، ما لم یكن ھناك أمر محكمة فدرالي صادر بذلك. في حالة انتخابك كعمدة، ما ھي سیاستك بشأن التعاون 
مع مكتب الوالیات المتحدة للھجرة واإلنفاذ الجمركي ICE؟ 

السید طومسون (Thompson): حسًنا، ال أعتقد أنھ یتعین علینا التعاون مع وكالة ICE. أعتقد أن السیاسة الحالیة سیاسة 
جیدة وسیاسة صحیحة. في األساس، أرفع القبعة لبیل بیدوتو (Bill Peduto)، ھذه ھي السیاسة الصحیحة، ویجب أال نتعاون 

 .ICE مع وكالة

الممثل جیني (Gainey): ینبغي أال نتعامل مع وكالة ICE على اإلطالق. یجب أن نحمي مواطنینا المھاجرین، لذلك ینبغي 
رون بسبب وكالة ICE، وفصل العائالت. ھذا لیس  أال نتعامل مع وكالة ICE. مھمتنا ھي عدم الرغبة في رؤیة الناس یتضرَّ

ما تعنیھ أمریكا، ھذا لیس ما نحاول فعلھ. ما نحاول فعلھ ھو لم شمل عائالتنا وجمعھم مًعا، والتأكد من أنھم یعیشون حیاة 
آمنة، ولیس حیاة یعیشونھا في خوف. أعتقد أن العیش في خوف یجلب الكثیر من الصدمات. ال نرید أن نجلب الصدمات إلى 

مواطنینا في بیتسبرغ. ما نرید فعلھ ھو الحرص على أن یكون لدینا نظاًما ُنساعد من خاللھ. ولیس لدى وكالة ICE نظام 
للمساعدة، لدیھم نظام للعقاب فقط. وھذا لیس ما نریده في مدینتنا. وبالتالي، لن نعمل مع وكالة ICE، ما سنفعلھ ھو أننا 

سنعمل مع سكاننا المھاجرین ونكتشف كیف یمكننا تمكین حیاتھم. 

عمدة البلدیة بیدوتو (Peduto): حسًنا، أنا وبكل احترام ال أتفق مع ما قالھ السید جیني (Gainey). لقد أتیحت لھ ھذه 
الفرصة واختار االنضمام إلى دونالد ترامب ودعم التحقق اإللكتروني (E-Verify). التحقق اإللكتروني ھو برنامج ینص 

على أنھ إذا كان ھناك عامل في مشروع بناء أو في مكان آخر ال یحمل وثائق، فیجب علیھم تسلیمھ إلى وكالة ICE. عندما 
ُتصِّوت لذلك، فأنت تدعم العمل مع وكالة ICE، ولیس ھذا فقط، فأنت تدعم التشریع الذي یفرض ذلك في والیة بنسلفانیا. لقد 

حظرت إدارتي التفاعل بین قسم الشرطة ووكالة ICE. ھناك فرق كبیر جًدا في سجلنا. لقد وقف أحدھم ضد دونالد ترامب 
وواجھ خطر الزج بھ في السجن من قبل الرئیس. وانحاز اآلخر إلى جانبھ، وأصدر تشریًعا، لكي یتم ترحیل العمال الذین ال 

یحملون وثائق. 

ا أننا نفرض القانون، وإذا ارتكب شخص ما جریمة،  السید مورینو (Moreno): إنھا قضیة إنفاذ القانون. وبالتالي، إذا ضمنَّ
وكان مھاجًرا ال یحمل وثائق، فإن وكالة ICE ال تھم حًقا ألنھ یجب علینا حمایة ھذه المجتمعات. عندما تذھب إلى مجتمعات 

محلیة، فھم یستحقون الحمایة مثل أي شخص آخر. إذا أصبح ھذا الشخص الذي ارتكب جریمة خاضًعا لسیاسة الھجرة، 
انتھاك، فماذا سنفعل بھ؟ نحتاج إلى ضمان أن یتم رد األمر إلى سیاسة الھجرة الحكومیة الفیدرالیة، وأنھ یتم استخدامھا في ھذا 

الصدد. أنا متأكد اآلن من أنني ال أقول إنھ یجب أن تأتي وكالة ICE إلى مناطق المھاجرین عندنا، أنا آسف، مناطقنا التي 
یسكن بھا المھاجرین، ألن ذلك یضعھم في حالة من الخوف فحسب. لقد شاھدت ذلك یحدث في الحقول التي كان یدیرھا جدي. 

ما یتعین علینا القیام بھ ھو ضمان أن یكونوا آمنین وأنھ إذا قام شخص ما بانتھاك القانون، وفعل شیًئا لیس من المفترض أن 
یفعلھ، یتم استخدام القانون بشكل مناسب. قانون الھجرة ھو مجرد قانون. 



السؤال رقم 11: المھاجرون الذین یواجھون خطر الترحیل ال یتم توفیر محام لھم تمولھ الحكومة كما لو كانوا في محكمة 
جنائیة. ونتیجة لذلك، فإن المھاجرین الذین ال یستطیعون تحمل تكالیف توكیل محاٍم لھم یكونون أكثر ُعرضة لخطر الترحیل 

من أولئك الذین یستطیعون فعل ذلك. في ارتباط بھذا الواقع القاسي، أنشأت 39 بلدیة في جمیع أنحاء البالد، بما في ذلك 
فیالدلفیا، برامج دفاع ضد الترحیل ممولة من القطاع العام. 

ھل تعتقد أن كل شخص یواجھ خطر الترحیل یستحق أن یكون لھ ُممثل قانوني؟ وإذا كنت ترى ذلك، فھل ستلتزم بتخصیص 
أموال من المدینة للدفع لتدشین مبادرة لضمان ذلك في بیتسبرغ؟ 

السید مورینو (Moreno): بالطبع. نحن في الوالیات المتحدة األمریكیة، والمرء یستحق أن یكون لھ ُممثل قانوني. لیس 
لدینا محامو ھجرة ھنا في بیتسبرغ، وال یوجد أحد ُمتخصِّص، ھناك عدد قلیل جًدا، أنا آسف، عدد قلیل جًدا من األشخاص 
الُمتخصِّصین في قانون الھجرة. ال یوجد أي قُضاة ُمتخصِّصون في الھجرة. وبالتالي فھم أمام شيء یتعذر التغلب علیھ. إذا 

بدأنا اآلن في إخراج األشخاص وترحیلھم، فھذا أمر غیر عادل ألنھم یأتون إلى ھنا في كثیر من األحیان ویكون قد تم إخبارھم 
ا من توفیر ُممثلین لھم، إذا لم یرتكبوا جریمة شنیعة، فیجب أن نكون قادرین على  بأن األمر على ما ُیرام. وبالتالي إذا تمكنَّ
إدخالھم في مسار أن یصبحوا مواطنین أمریكیین ممثلین. إنھم یعیشون ھنا بالفعل، ویعملون، ویزدھرون، وعائالتھم ھنا. 

ینبغي أال نعاملھم بشكل مختلف عما نفعلھ مع أي شخص یعیش بجوارھم بالفعل. إنھم بحاجة ألن یكونوا ُممثلین. نحتاج إلى 
إحضار ُمتخصصین ھنا، مثل جو مورفي (Joe Murphy) الذي یرشح نفسھ لمنصب القاضي، وھو یفعل ذلك اآلن في 
كلیرتون (Clairton) لیحصل األشخاص على األشیاء التي یحتاجون إلیھا ولكي ُیمثلھم، وھذه ھي الطریقة التي نحتاجھا 

للقیام بذلك. ھذه ھي الطریقة التي نظھر بھا الحب لمھاجرینا. 

عمدة البلدیة بیدوتو (Peduto): بالطبع. كما تعلم، لقد ضللنا الطریق وعدنا جیل كامل إلى الوراء خالل إدارة ترامب. جیل 
 Casa) حارب من أجل حقوق المھاجرین الحاملین لوثائق وغیر الحاملین لوثائق. وبالتعاون مع مركز كاسا سان خوسیھ

ا عدة مرات من العثور على محامین یعملون دون مقابل.  San Jose) خالل العام الماضي في قضایا فردیة، كما تعلم، تمكنَّ
ولكن سواء كان األمر یتعلق بالحرمان من الحقوق أو البرامج للمھاجرین أو ألبناء المھاجرین، أو سواء كان األمر یتعلق 
بزیادة الرسوم، أو سواء كانت جمیع أنواع اإلجراءات األخرى التي اتخذتھا إدارة ترامب، فقد حاربناھم في كل مرة. لقد 

أخذناھم إلى المحكمة وانضممنا إلى موجزات أصدقاء المحكمة من أجل التمكن من حمایة الحقوق. إنھا حقوق حارب الناس 
من أجلھا ألجیال وأتطلع إلى العمل مع إدارة بایدن الستعادتھا وتوسیعھا في مدینة بیتسبرغ. 

السید طومسون (Thompson): ھذا شيء ُمھم للغایة علینا القیام بھ. مراًرا وتكراًرا. فالناس یسقطون من بین الشقوق. 
فكما تعلمون، إن النظام القانوني لیس لألثریاء فقط. األشخاص الفقراء والمھاجرون والالجئون، كلھم یستحقون أیًضا التمثیل 

القانوني. إذا نظرت إلى ُمدن أخرى، مثل مدینة نیویورك، فإنھم في الواقع یقومون بتعیین ُمحامین ُمستأجرین، على سبیل 
المثال، لمساعدة األشخاص الذین یواجھون خطر التشرد والترحیل وجمیع أنواع القضایا. وُتعاني مبادراتنا محلًیا من نقص 
التمویل أو أنھا غیر ممولة من ھذه المبادرة. وكما تعلم، فإنھ لدیك الحق في االستعانة بمحاٍم في جلسات االستماع الجنائیة، 
صحیح، ولكن لیس بالضرورة في القضایا القانونیة األخرى، وھي فجوة كبیرة في المجتمع األمریكي ونحن بحاجة بالتأكید 
إلى العمل على تصحیح ذلك. أعني، من الناحیة المثالیة سیكون األمر منخفض األداء على المستوى الفیدرالي، ولكن على 

المستوى المحلي ُیمكننا فعل المزید ویجب علینا ذلك. 

ت في الوالیة لحمایة مدن المالذ اآلمن. لقد رأیت أن ھذا مھم للغایة. وأنا  الممثل جیني (Gainey): نعم، بالتأكید. لذلك صوَّ
أحب نموذج ما یفعلونھ في فیالدلفیا، وأعتقد أنھ یمكننا القیام بذلك ھنا في بیتسبرغ. حیث یمكننا العمل مع منظمات المھاجرین 
غیر الربحیة لضمان القیام بعمل على غرار ما یفعلونھ في فیلي (Philly)، ألننا نرى أن ذلك یحقق نتائج جیدة، وُیحدث تقدًما 



إلى األمام، وتنتج عنھ أشیاًء عظیمة. وبالتالي في نھایة الیوم، نحتاج إلى أخذ نموذجنا، وعلینا إحضاره إلى بیتسبرغ. ونحتاج 
إلى تنفیذه في بیتسبرغ لضمان أننا نتصرف بشكل استباقي ولیس كرد فعل. وجزء من ذلك ھو العمل مع المنظمات غیر 

الربحیة، منظمات المھاجرین غیر الربحیة، لضمان أن یكون لدینا البرنامج ھنا، وأن نجمع األموال من أجلھ، وأعتقد أن فیلي 
(Philly) حصلت على 100 ألف دوالر إن لم أكن مخطًئا. یمكننا فعل ذلك ھنا في مدینة بیتسبرغ. وسیتیح ذلك للناس معرفة 

أننا نعمل على حمایة سكاننا المھاجرین. 


