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نظرة إلى الوراء ونضال المستمر
في الذكرى السنوية ا�ولى لحظر المسلمين ٣٫٠

في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٧ ، وقع الرئيس ترامب على ا�عالن الرئاسي ٩٦٤٥
("حظر المسلمين ٣٫٠") ، التي كانت المحاولة الثالثة للوفاء بوعد حملته
�نشاء "إغالق كامل وتام للمسلمين الذين يدخلون الواليات المتحدة."

الوضع الحالي لحظر المسلمين ٣٫٠:

عملية التنازل

عملية التنازل هي سطحية
وممارسة البيروقراطية المهدرة
 المصممة �خفاء النية الحقيقية

 لحظر السفر: الحفاظ على مجموعة 
تعسفية من المسافرين المسلمين 

والمهاجرين من أي وقت مضى إلى 
شواطئ الواليات المتحدة.

• معظم ا	شخاص من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وكوريا 

الشمالية (وبعض المسؤولين الحكوميين من فنزويال) ُمنعوا إلى أجل 

غير مسمى من الحصول على تأشيرات كمعظم المهاجرين وغير 

المهاجرين إلى الواليات المتحدة. ال يوجد استثناء ل�شخاص الذين 

يحاولون زواج من مواطن أمريكي أو مقيم دائم في مكان ا�قامة أو 

أطفال أو أهل. لم تعد هناك استثناءات من أجل "العالقات الحسنة النية".

• ال يؤثر الحظر على المقيمين الدائمين الشرعيين ("حاملي البطاقات 

الخضراء") ، ومواطنين مزدوجين يسافرون بجواز سفر من بلد غير 

محظور ، وبعض االستثناءات القليلة ا	خرى.

ونأمل ل�فراد من الدول المحظورة الحصول على تأشيرة. ومع ذلك ، 

فإن عملية التنازل هي خدعة. ال توجد عملية رسمية أو تطبيق ، وقد 

تم رفض معظم الحاالت أو تم تعليقها إلى أجل غير مسمى. نعرف 

من ا�حصائيات الصادرة حديًثا من السيناتور فان هولن أنه تم منح ٪2 

فقط من التنازالت ، مما يعني أن 98٪ منها تم رفضها أو انتظارها.

هي اºلية الوحيدة

لالطالع على ملخص كامل ومعرفة دليل حقوقك ،
الرجاء الضغط هنا

• يتضمن برنامج حظر المسلمين ٣.٠ حكمًا تنازًال ؛ "التنازل" 

 - مسؤول قنصلي سابق 

هو إذن للحصول على تأشيرة ، على الرغم من أن البرنامج
يقول بانك لست مؤهال للحصول على واحدة. التنازالت هي

متاحة ل�شخاص الذين يمكنهم إظهار ما يلي:

ا	من القومي أو السالمة العامة في الواليات المتحدة 

٣) سيكون الدخول في المصلحة الوطنية.
 للواليات المتحدة

١) رفض دخول الواليات المتحدة من شأنه أن يتسبب
         في الحصول على التأشيرة صعوبات غير مبررة

                   ٢) الدخول إلى الواليات المتحدة لن تشكل خطرا على

ال
لحظر

لمسلمين ا
ئيًا WWW.NOMUSLIMBANEVER.COMنها



 

 
 

 

 

WWW.NOMUSLIMBANEVER.COM

Asian Law Caucus_-1Pager_R3.indd   2 12:06   18/20/9 PM

في عام الماضي منذ التوقيع حظر المسلمين .،٣:

• تم فرض حظر على المسلمين 3.0 في 2017/18/10 ، ولكن بتاريخ 

2017/17/10 ، حظرت محكمة مقاطعة الواليات المتحدة في هاواي مؤقًتا 

دخولها حيز التنفيذ حتى تتمكن من فحص شرعية الحظر.

• في 2017/4/12 ، سمحت المحکمة العليا لحظر المسلمين 3 للعمل بصورة 

مؤقتة  حتی استمعوا إلی جلسات شفھية وأصدروا القرار النھائي. كان ا	ثر 

فورًيا ومدمًرا حيث كان اºالف من ا	شخاص ينتظرون تأشيرات للقاء مع 

العائلة ، أو الحصول على رعاية طبية عاجلة .

• في 2018/11/4 ، تم إزالة تشاد - وهي دولة ذات أغلبية مسلمة - من 

القائمة.

• في 2018/5/24 ، استمعت المحكمة العليا إلى حجج شفوية في قضية 

ترامب ضد هاواي.

• في 2018/26/6 ، في قرار من 5 إلى 4 ، قالت المحكمة العليا إن قانون حظر 

المسلمين 3.0 قانوني وسيبقى سارًيا.

• حاليا ، تتحدى الدعاوى القضائية التنفيذ غير القانوني للبنك ا�سالمي.

• قرارات المحكمة هي تأييد للمفترضين المتعصبين والموافقة 

الضمنية على التمييز الديني والعرقي. لقد كان من الخطأ من قبل 

القرارات الرئيسية ، مثل قراره في Dred Scott و Korematsu. ولهذا ال ينتهي 

قتالنا ضد حظر المسلمين في المحاكم.

أثر المسلمون بشدة على عدد ال يحصى من العائالت وا	فراد من جميع 

الدول المحظورة وعائالتهم هنا في الواليات المتحدة.

وتنازل زوجته والتأشيرة معلقان. لم يكن لديهم أي فرصة 
لتقديم معلومات حول سبب تأهلهم للحصول على تنازل. 

زوجته حامل حاليا ب طفلهما الرابع. و	ن زوجته الجئة 
صومالية ، فإنها معرضة لخطر إلقاء القبض عليها من قبل 

السلطات الكينية وترحيلها.

في ١٨ يوليو ٢٠١٨، محمود سالم، يمني عمره ٣١ سنة-
توفي المواطن في الواليات المتحدة ا	مريكية، باالنتحار 

عندما كانت تأشيرات أوالده و زوجته رفضو بسبب الحظر 
المسلمين.

يواجه هو وأسرته  الضغوط النفسية والمادية ساحقة بسبب 
عجزهم عن الحصول على ا�عفاءات حيث أنه يمكن  جمع 

الشمل في "الواليات المتحدة،كما انهم عاجزين عن العودة إلى  
اليمن بسبب الحرب، أسرة بقيت في جيبوتي، حيث  مكان مقابلة 

التأشيرة. ا�يجار في جيبوتي أعلى بست مرات من ا�يجار في 
اليمن. اقترض مبلغ  ٧,٠٠٠ دوالر لدعمهم ، لكن ذلك لم يساعد 

في تلبية احتياجاتهم. وكان أطفاله مرضى من لدغ الحشرات 
والطفح الجلدي بسبب المناخ الحار لجيبوتي. بعد خمسة أيام من 
انتحار سالم ، تم إصدار إعفاءات لزوجته وأبنائه ا	ولين - بعد فوات 

ا	وان لحضور جنازته.

طلب الحصول على تأشيرة دخول لوالديه المسنين، بسبب 
الحالة المعيشية في ليبيا أصبحت ماسة متزايدة كما البلد 

قد أصبح أقل استقرارا و مدمرلكن تأشيرات والديه قد 
رفضت بسبب "الحظر المسلمين".

"في رفض قرار عنصري ، إذن ،
يبدو أن المحكمة العليا تكرر نفس 

المنطق السيئ في قرار ا�ربعينيات من
 القرن الماضي ، والذي كان يختم فيه

 تأكيدات إدارة ترامب الصلعاء بأن
 "حظر سفر الهجرة" مبرر من قبل

 ا�من القومي. "

مواطن أمريكي صومالي أمريكي
هو أب لثالثة ا�طفال أمريكيين

و الذين يعيشون مع ام الجئه
 في كينيا.

مواطن أمريكي صومالي أمريكي
هو أب لثالثة ا�طفال أمريكيين

و الذين يعيشون مع ام الجئه
 في كينيا.

جون دو #١ هو مواطن أمريكي المولد
 من التراث الليبي.

 - كارين كوريماتسو ،مؤسس ومدير تنفيذي لشركة 
     FRED T. KOREMATSU INSTITUTE   
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