حظر المسلمين  : ٣.٠مايجب عليك معرفته
ملخص
تم تطبيق حظر المسلمين  ٣.٠في معظم محاكم هاواي وماريالند هذا االسبوع; تطبق أوامر حظر اإلصدار الثالث (حظر
المسلمين  )٣.٠على كامل الواليات المتحدة األمريكية .هذا يعني أنه قرار الحظر  ٣.٠للمسلمين لن يبدأ حتى تكون للمحاكم
فرصة أن تقرر إن كان غير دستوري.
الرجاء أخذ بعين اإلعتبار أن هذه المعلومات من الممكن أن يتم تغييرها بناءا ً على ما يجري في المحاكم .الرجاء التحقق دائما
من أية تطورات.
١

ماذا فعلت المحاكم تحديدا ً ؟
عملت محاكم هاواي وماريالند على تطبيق أجزاء رئيسية  ٢لحظر المسلمين  ٣.٠عبر كامل الواليات المتحدة باإلضافة إلى
العديد من الذين لم يشملهم الحظر .يشمل الحظر بالتحديد األشخاص الذين من تشاد ،إيران ،ليبيا ،سوريا  ،اليمن والصومال .لم
تحظر قرارات هاواي وماريالند أشخاص من كوريا الشمالية وفنزويال .تم تطبيق هذه األوامر في  ١٨تشرين األول ٢٠١٧ ،
الساعة  ١٢:٠١صباحا ً بتوقيت شرق الواليات المتحدة األمريكية.
__________________
 ١ويعرف هذا أيضا باإلعالن الصادر في  24سبتمبر  2017أو "قدرات وعمليات التدقيق المحسنة للكشف عن محاولة دخول اإلرهابيين أو التهديدات األخرى للسالمة العامة للواليات
المتحدة".
 ٢حظرت الفقرات ( ٢أ) و (ب) و (ج) و (ه) و (ز) و (ح) من الحظر اإلسالمي  ، ٣.٠التي تتطابق مع القيود المفروضة على تشاد وإيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال  ،على التوالي.
ولم يحجب البندين الفرعيين ( 2د) [كوريا الشمالية] أو ( 2و) [فنزويال].

من يتأثر بهذا القرار إن إستمر باقي قرار حظر المسلمين  ٣.٠؟
مجددا ً  ،يعد معظم المسلمين محظورين وفقا ً للقرار  ، ٣.٠ولكن إن تم تعميم التأثير في المستقبل  ،سوف يستهدف األشخاص
التالية:

تأشيرات الهجرة المتوقفة

تأشيرات غير الهجرة المتوقفة

تاريخ التفعيل

سوريا

الجميع

الجميع

ليتم تحديده

كوريا الشمالية

الجميع

الجميع

١٠\١٨

الصومال

الجميع

ال أحد

ليتم تحديده

ليبيا

الجميع

فقط ب \ ١ب٢

ليتم تحديده

اليمن

الجميع

فقط ب \ ١ب٢

ليتم تحديده

تشاد

الجميع

فقط ب \ ١ب٢

ليتم تحديده

فنزويال

ال أحد

فقط ب \ ١ب ٢لبعض

١٠\١٨

ايران

الجميع

المسؤولين الحكوميين
والعائالت المعنية
الجميع ما عدا تأشيرات

ليتم تحديده

الطالب

● تسمح تأشيرة الهجرة للمواطنين األجانب بزيارة الواليات المتحدة بشكل دائم لإلقامة مع أحد أفراد العائلة أو الحصول
على بطاقة إثبات شخصية أمريكية.
● تأشيرة غير المهاجرين هي تأشيرة مؤقتة تصدر للمواطن األجنبي لغرض معين ،مثل السياحة أو العمل أو الدراسة.

ال ينطبق حظر المسلمين  ٣.٠على:
● المواطنون األمريكيون أو المقيمين الشرعيين في الواليات المتحدة األمريكية (المعروفين أيضا ً بحاملي بطاقة إثبات
الشخصية األمريكية)
● أشخاص ذو جنسيتين مسافرين عبر جواز السفر إلى بلد غير مدرج بالحظر
● أشخاص تم منحهم حق اللجوء من قبل الواليات المتحدة األمريكية.
● أشخاص تم االعتراف بهم أو تم إطالق سراحهم بعد أو قبل تاريخ تطبيق الواليات المتحدة لحظر المسلمين ٣.٠
● األشخاص الحائزين على فيزا خالل أو بعد تاريخ قرار حظر المسلمين ٣.٠
● األشخاص الذين لديهم وثائق عدا الفيزا (مثل اإلفراج المشروط مسبقا أو وثيقة سفر الالجئين) والتي تسمح لهم السفر
إلى الواليات المتحدة األمريكية ،إن كان تاريخ الوثيقة ضمن أو بعد تاريخ تطبيق قرار حظر المسلمين ٣.٠
● أي أحد في الواليات المتحدة في تاريخ تطبيق حظر المسلمين ٣.٠

طلب استثناء إن تقدم حظر المسلمين : ٣.٠
في حاالت معينة ،قد تنفذ الحكومة استثناء لحظر المسلمين  ٣.٠بعملية تسمى التنازل .قد يتم تحصيل التنازل في حال كان
بإمكانك إظهار أن  )١رفض دخولك سوف يقود إلى مشقة ال حاجة لها )٢ ،الدخول للواليات المتحدة األمريكية لن يهدد األمن
القومي أو السالمة العامة و  )٣سيكون الدخول للمصلحة الوطنية للواليات المتحدة األمريكية .ال نعلم بعد كيفية طلب تنازل أو
كيف تفسر وزارة الخارجية األمريكية لغة التنازل في قرار حظر المسلمين  .٣.٠رجاءا ً تحقق من الخلف للتحديثات.

كيف تحصل على مساعدة قانونية؟

يمكنك التواصل مع المنظمات في حال:
● أنت أو أي شخص تعرفه تأثر في قرار حظر المسلمين  ٣.٠ويرغب بنصيحة أو مساعدة قانونية مجانية;
● كان يرغب مجتمعك بطلب عرض "اعرف حقوقك".
منطقة خليج سان فرانسيسكو ٤٠٨.٩٨٦.٩٨٧٤ :أو https://ca.cair.com/sfba/travel/
تعزيز العدالة  -اجتماع اللجنة السياسية اآلسيوية ٤١٥.٨٤٨.٧٧١١ :أو استخدم نموذج االستفسار الخاص بنا.
نحن ال نزال ملتزمين بتحدي هذا الحظر وحماية المجتمعات التي نخدمها .رجاءا ً ال تتردد بالتواصل معنا.

