دليل مخترص إىل

إسقاط الجنسية

يتم توفري املعلومات الواردة يف هذه الحزمة لألغراض التعليمية فقط ،وليس كجزء من العالقة بني املحامي وموكله .وهي ليست بديالً
عن املشورة القانونية املخصصة لظروفك الخاصة.

إسقاط الجنسية هي العملية التي ميكن من
خاللها للحكومة الفيدرالية أن تسلب جنسية
املواطن املتجنس.

يعود املهاجرون املُسقط عنهم الجنسية إىل
الوضع الذي كانوا عليه قبل أن يصبحوا
مواطنني أمريكيني.
مقيم قانونيًا دامئًا (،)LPR
•فمثال :إذا كان املواطن املستهدف ً
فسيكون كذلك مرة أخرى.

•ولكن :إذا مل يكن املهاجر املُسقط عنه الجنسية له وضع
قانوين أو تورط يف جرمية خالل فرتة وجوده يف الواليات
املتحدة ،فقد يؤدي ذلك إىل ترحيله.
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ميكن إسقاط الجنسية عن املواطن املتجنس فقط.
ميكن للحكومة إسقاط الجنسية من خالل اإلجراءات املدنية أو
الجنائية الصادرة عن املحكمة الفيدرالية.
يتم إجراء قضايا إسقاط الجنسية من خالل وزارة العدل
األمريكية (.)DOJ
القضايا الجنائية

القضايا املدنية

قد تُسحب من الشخص الجنسية األمريكية

يف القضية الجنائية ،ميكن سحب الجنسية من

خالل قضية مدنية إذا استطاعت الحكومة أن

شخص ما إذا استطاعت الحكومة أن تثبت مبا ال

تثبت من خالل أدلة واضحة ومقنعة وقاطعة أن

يدع ً
مجال للشك أن الشخص حصل عىل التجنس

الشخص حصل عىل التجنس بشكل غري قانوين،

بشكل غري قانوين ،أو من خالل إخفاء حقيقة

أو من خالل إخفاء حقيقة مادية ،أو عن طريق

مادية ،أو عن طريق التحريف املتعمد.

التحريف املتعمد.
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يتطلب إسقاط الجنسية من وزارة العدل األمريكية أن ت ُظهر يف املحكمة أنه تم
تأمني جنسيتك بإحدى الطرق الثالث:
تم الحصول عليها من خالل إخفاء
حقيقة مادية

تم الحصول عليها بشكل غري
قانوين

تحايل شخص عىل الحكومة بالتمثيل الكاذب

يحجب الشخص عن قصد املعلومات يف عملية

يف عملية التجنيس بأنهم استوفوا متطلبات

التجنيس التي ميكن أن تجعل من املرجح عدم

املواطنة ،ولكنهم مل يستوفوا هذه املتطلبات.

تأهيله للحصول عىل الجنسية.

ليس بالرضورة أن يكون التمثيل الكاذب مقصو ًدا

يجب أن يكون لهذه الحقيقة املادية “امليل

ليؤدي إىل إسقاط الجنسية.

الطبيعي” للتأثري يف عملية صنع القرار يف خدمات
الهجرة والتجنيس (.)INS

عىل سبيل املثال ،قد يدعي الشخص أنه استوىف

تم الحصول عليها من خالل
تحريف متعمد للحقائق املادية

عتبة "الطابع األخالقي الجيد" يف تطبيقه
للتجنس عىل الرغم من وجود بعض الجرائم غري
املؤهلة يف سجله.

قدم شخص عن قصد معلومات مضللة يف عملية

التجنس لتحسني فرصه يف الحصول عىل الجنسية.
يجب أن يكون لهذه الحقيقة املادية “امليل
الطبيعي” للتأثري يف عملية صنع القرار يف خدمات
الهجرة والتجنيس.
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إسقاط الجنسية األيديولوجية
أيضا إسقاط الجنسية عن الفرد إذا كان تاب ًعا للحزب الشيوعي،
قد يتم ً
أو حزب شمويل آخر ،أو منظمة إرهابية عىل النحو الذي تحدده
الحكومة األمريكية يف غضون عرش سنوات قبل التجنيس أو يف
السنوات الخمس التي تلت التجنيس.

التجنيس املخرضم
إذا خدم شخص يف الجيش أثناء الحرب ،فيمكن سحب جنسيته إذا
حصل عىل ترسيح غري مرشف من الخدمة خالل فرتة خمس سنوات
محددة مبوجب املادة ( 329ج) من قانون الهجرة والجنسية.
إذا حصل شخص ما عىل ترسيح غري مرشف من الجيش ،فقد يفقد
أقاربه جنسيتهم إذا كانوا يعيشون خارج الواليات املتحدة عندما يتم
سحب جنسيته.
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هل يؤثر إسقاط الجنسية
يف عائلتي؟
مبوجب قانون الهجرة والجنسية (" ،)"INAاملادة ( 340د) ،فإن األقارب ،وهم
األشخاص مثل األطفال أو األزواج الذين أصبحوا مواطنني بسبب عالقتهم بشخص
آخر ،قد يفقدون جنسيتهم إذا سقطت الجنسية عن الشخص الذي حصلوا من
خالله عىل الجنسية.
تذكري

إذا وجدت املحكمة أنك "حصلت بشكل غري

تم توضيح املساعي غري القانونية يف املادة ( 316أ)

قانوين" عىل الجنسية ،فيمكن ألقاربك االحتفاظ

من قانون الهجرة والجنسية .تنص عىل أنه يجب:

بوضعهم كمواطنني أمريكيني حتى عودتك إىل

•أن يستويف بعض متطلبات اإلقامة يف الواليات

الوضع الذي كنت عليه قبل أن تصبح مواط ًنا.

املتحدة
•أن يتصف بحسن السري والسلوك

إذا وجدت املحكمة أنك قد أخفيت حقيقة

•وأن يدعم الدستور األمرييك

جوهرية أو قمت بتزييف معلومات عن عمد
للحصول عىل الجنسية ،فإن أيًّا من أقاربك ،والذي

ِ
تستوف هذه املتطلبات ،فأنت غري مؤهل
إذا مل
ِ
تستوف املتطلبات
للحصول عىل الجنسية .إذا مل

قد يكون حصل عىل الجنسية من خاللك ،ميكن
أيضا أن تسقط الجنسية عنه.
ً

ورغم ذلك أصبحت مواط ًنا ،فقد يكون قد تم
الحصول عىل تلك الجنسية بشكل غري قانوين.

6

تعقيد إسقاط الجنسية
محامي املسلمني
تواصل مع
ّ
(202) 897-2622
هاتف		
الربيد اإللكرتوين intake@muslimadvocates.org
املوقع اإللكرتوين muslimadvocates.org/action/report-discrimination

محامي الهجرة
يجب عليك أيضً ا طلب استشارة قانونية من
ّ
ذوي السمعة الطيبة يف منطقتك.

يتم توفري املعلومات الواردة يف هذه الحزمة لألغراض التعليمية فقط ،وليس كجزء من العالقة بني املحامي وموكله .وهي ليست بديالً
عن املشورة القانونية املخصصة لظروفك الخاصة.
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