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حول مستقبل برنامج إعادة توطين الالجئين في الواليات المتحدة تدفُّق هائل لألنباء المحزنة  وسط

منظمة  25وهو تحالف يضمّ  –لواليات المتحدة األميريكية يركية، يرفع مجلس الالجئين في ااألم

ومجتمعات الالجئين في كّل أنحاء الواليات المتحدة  –تعمل على دعم الالجئين والترحيب بهم 

ً وتعاطفاً مع الالجئين حول العالم والذين ينتظرون أن األميريكية  هذه الرسالة المفتوحة تضامنا

 تتمّ إعادة توطينهم حيث األمان. 

ً في العديد من الالجئون الذين تمّ  ويلعب ت إعادة توطينهم في الواليات المتحدة دوراً هاّما

ً بهؤالء  منظّماتنا، ونحن منهزمون أمام الضربات التي سدّدتها اإلدارة اللتزام هذه البالد تاريخيّا

بوابها أمام الالجئين الملجأ واإليواء. فللواليات المتحدة تاريٌخ طويٌل في فتح ألتمسون الذين ي

إلى المجتمعات التي  د، وقد عملنا بدأب على ردّ الجميلبيننا الذين هم أميركيون جد ئكوأمام أول

 أهدافنا وأصبحنا أعضاء أساسيين فيرّحبت بنا. اآلن وبعد مرور سنوات، وبما أنّنا حقّقنا 

وهم مكجيران وزمالء على مقاعد الدراسة وزمالء في العمل وحتى ممثّلين انتخبت –مجتمعنا 

عر باألسى لكَْون هذه اإلدارة تفشل في اإلعتراف بمساهمات الالجئين والتي تجعل من نش –أنتم 

 أميركا عظيمة. 

نحن نعلم أّن العديدين بينكم ما زالوا ينتظرون حالً بعد سنوات أمضوها في الخوف وانعدام األمن 

يدون بيننا قد اختبروا العدالمستقبل، وربّما فقدان األمل. قلوبنا معكم. ف عدم اليقين بشأنالغذائي و

التجربة، نحن لن نقف مكتوفي  هذه جّراء إعادة التوطين، وكشهود على قّوة اإلنفراج الذي يأتي

يودّ مجلس الالجئين في توحة. أبواب أميركا مف تعّهد بأن نواصل جهودنا إلبقاءاأليدي. فنحن ن

أن تعرفوا بأنّكم لستُم بمفردكم. الُمدافِعين، وكمجتمع موحَّد من  ،الواليات المتحدة األميريكية منكم

 بهم دائماً هنا. بل نحن نقف إلى جانبكم ونحن نعلن بأّن الالجئين ُمرحَّبٌ 
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