تحليل "حظر العرب والمسلمين"
بعد قرار المحكمة العليا بخصوص اإلنذار القضائي
_____________________________________________________
في  26من شهر حزيران ،أعادت المحكمة العليا قرار حظر السفر من البلدان الستة المعينة والالجئين الذين يفتقرون إلى أي "عالقة
حسن نية" مع شخص أو كيان في الواليات المتحدة.
البلدان المقيدة| إيران ،ليبيا ،الصومال ،السودان ،سوريا ،واليمن.
ال يزال الحظر يستهدف العرب والمسلمين| هذا القرار صمم خصيصا ً لتقييد دخول العرب والمسلمين من ست دول إما عربية أو ذات
أغلبية مسلمة.
من المتضرر| المواطنون األجانب والالجئين من البلدان المدرجة خارج الواليات المتحدة ،غير الحاملين لتأشيرات سارية المفعول،
والذين يفتقرون "ألي عالقة حسن نية مع شخص أو كيان في الواليات المتحدة ".بنا ًء على التحليل األولي ،من األرجح أن القرار سيؤثر
على المواطنين والالجئين غير الحاملين تأشيرات سارية المفعول في  27كانون الثاني 2017 ،أو  26حزيران .2017
من المستثنى| المواطنون األمريكيون وحاملي البطاقات الخضراء ،المسافرون أصحاب المواطنة المزدوجة على جواز لدولة غير
مدرجة ،الدبلوماسيون ،واألفراد ذوي "عالقات حسن نية" مع أي شخص أو كيان في الواليات المتحدة.
من مؤهل لعالقات حسن نية| الطالب ،أصحاب األعمال ،المحاضرين ،األشخاص الذين لديهم عروض عمل ،وأفراد العائلة المقربين -
أحد الوالدين (بما في ذلك الحموان) ،الزوج ،الطف ل ،االبن أو االبنة الراشدين ،زوج االبنة ،زوجة االبن ،الخطيب\ة ،اإلخوة ،سواء كانوا
أشقاء أو أنصاف أشقاء والعالقات غير الشقيقة .ولكنها ال تشمل األجداد واألحفاد والعمات واألعمام والشقيقات وأبناء األخوة وإخوة
الزوج\ة ،وأية أفراد من العائلة الممتدة
حظر الالجئين | حظر ال  120يوم على جميع الالجئين القادمين الواليات المتحدة قيد التنفيذ ولكنه ال يؤثر على الالجئين المسافرين قبل
 08:00مسا ًء بتوقيت شرق الواليات المتحدة في  29يونيو أو الالجئين ذوي عالقة حسن نية لشخص أو كيان في الواليات المتحدة.
المساعدة أ و التمثيل من خالل وكالة إعادة توطين في الواليات المتحدة في حد ذاته ال يمثل عالقة حسن نية .وال يجوز استبعاد أي الجئ
لديه مطالبة ذات مصداقية بعالقة حسن نية مع شخص أو كيان أمريكي ،حتى لو تم بلوغ أو تجاوز الحد األقصى البالغ  50 000الجئ.
التنازل | يجب على الشخ ص المؤهل للتنازل أن يثبت أن دخوله :أ)ال يسبب مشقة ال داعي لها؛ ب) لن يشكل تهديدا لألمن الوطني؛ و
(ج) يخدم المصلحة الوطنية.
هل سيتم إلغاء التأشيرات | ستستمر معامالت التأشيرات في القنصليات ولن يتم إلغاء تأشيرات في الوقت الحالي .إعادة الدخول إلى
الواليات المتحدة على تأشيرات الدخول المتعدد و تجديد التأشيرات سارية المفعول في  26يونيو  2017لن تتأثر.
نطاق الزمن | القرار قيد التنفيذ منذ  29يونيو  2017في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الواليات المتحدة.
عدم مغادرة الواليات المتحدة | يرجى حث األشخاص المتأثرين (غير الموثقين ،حاملي التأشيرات من غير "أقارب") على مكالمة محامي
الهجرة قبل مغادرتهم الواليات المتحدة .التنفيذ الفعلي لحظر السفر من قبل مسؤولي الهجرة ال يزال غير واضح.
شروط المقابلة | سيتم فحص جميع طالبي التأشيرات وإجراء مقابالت معهم حول محتوى وسائل التواصل االجتماعي ،وآرائهم السياسية
والثقافية والدينية
هل يتضمن القرار ترحيل األجانب | ليس في الوقت الحالي .مع ذلك ،قد تؤدي إجراءات المهاجرين ومكافحة اإلرهاب التبعية لتعريض
الفئات المتأثرة للترحيل ،الموافقة على المغادرة الطوعية وسحب الدخول للواليات المتحدة.

