
تعرف على الحقائق

حقوقك
و على

للمجتمعات العربية و الشرق االوسطيه، المجتمعات
المسلمة و مجتمعات شرق آسيا

مت النشر يف أيار ٢٠١٧ من قبل منظمة تطوير العدالة - كاليفورنيا وقنصل العالقات االمريكية االسالمية - كاليفورنيا

يتضمن يف الداخل

شمال كاليفورنيا

جنوب كاليفورنيا

احتاد احلريات املدنية األمريكية لشمال كاليفورنيا
www.aclunc.org - ٤١٥.٦٢١.٢٤٨٨

تطوير العدالة - اللجنة السياسية االسيوية
www.advancingjustice-alc.org  ٤١٥٫٨٤٨٫٧٧١١ أو ٤١٥٫٨٤٨٫٧٧٣٣

عضو يف العالقات األمريكية اإلسالمية - منطقة خليج سان  فرانسيسكو
https://ca.cair.com/sfba  ٤٠٨٫٩٨٦٫٩٨٧٤

عضو يف العالقات األمريكية األسالمية - وادي سكرمنتو
https://ca.cair.com/sacval ٩١٦٫٤٤١٫٦٢٦٩

احتاد احلريات املدنية األمريكية جلنوب كاليفورنيا
www.aclusocal.org/en/seeking-legal-help-aclu  ٢١٣٫٩٧٧٫٥٢٥٣

تطوير العدالة - لوس أجنلوس

سان ديغو
احتاد احلريات املدنية لسان ديغو و اقاليم االمبروطورية
www.aclusandiego.org  ٦١٩٫٢٣٢٫٢١٢١ امتداد ٦٧

عضو يف العالقات األمريكية اإلسالمية - منطقة سان ديغو
https://ca.cair.com/sandiego ٨٥٨٫٤٣٠٫٦٧٦٨

 www.advancingjustice-la.org/contact  ٨٨٨٫٣٤٩٫٩٦٩٥

عضو يف العالقات األمريكية اإلسالمية - منطقة لوس اجنلوس الكبرى 
https://ca.cair.com/losangeles  ٧١٤٫٧٧٦٫١١٧٧  مقابالت تتطوعية لدى مكتب التحقيقات الفدرالي

احلقوق املطبقة يف املطار و حدود الواليات املتحدة األمريكية

إعداد تطوعات خيرية

مرشيدين

تداخالت تنفيذ القانون

جرائم / حوادث الكراهية

اتصـــل



تواجه بشكل متكرر املجتمعات العربية، الشرق آسيوية ، املسلمة 
ومجتمعات الشرق األوسط طلبات "مقابالت" من قبل املباحث 

الفيدرالية وأحياناً لتطبيق القانون احمللي. يتعرض أيضاً أعضاء هذه 
املجتمعات حلوادث وجرائم الكراهية. 

 
تعمل السلطات الفيدرالية واحلكومات احمللية العاملة معهم على 

إخضاع هذه املجتمعات  للرقابة بطرق متعددة مبا يشمل: 
١.  وضع املخبرين يف املنظمات الدينية واملجتمعية

٢. تشجيع املجتمع على اإلبالغ عن أي نشاط "مشكوك بأمره" والذي 
يتسبب أحياناً عن إصدار بالغات مؤذية عن أعضاء املجتمعات 

املذكورة ومن ثم متابعتهم من قبل السلطات القضائية.
٣. املراقبة البدنية ألعضاء املجتمعات الشرق األوسط، شرق 

آسيا،العربية واملسلمة
٤. جمع  املعلومات عن أعضاء املجتمعات  من خالل استخدام 

تكنولوجيا املراقب املتنوعة ومن خالل إدارة األنشطة عبر اإلنترنت. 
توجد احلقوق املدنية لدعم أعضاء هذه املجتمعات. ميكنك التواصل 
معنا إن كان لديك أية مخاوف قانونية عن أمر حصل لك وملجتمعك، 

لطلب عرض "اعرف حقوقك" وملزيد من املعلومات واملواد. نحن نتكلم 
اللغة العربية، الفارسية، الهندية، الباشتو، اإلسبانية، األردية وغيرها 

من اللغات اآلسيوية األخرى. 

اخللفية

مكتب التحقيقات الفيدرالي
"مقابالت تطوعية"

إن تواصل معك مكتب التحقيقات الفيدرالي 
منذ ١١ أيلول ٢٠٠١، مت الطلب من مئات األلوف من مجتمعات الدول العربية، اإلسالمية، 

شرق آسيا ومجتمعات الشرق األوسط التواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ، السلطات 
القضائية ووزارة األمن الداخلي. يواجه أعضاء هذه املجتمعات العديد من الذرائع من قبل 
السلطات القضائية مثل مواجهة مشاكل أثناء السفر، الهجرة، احلقوق املدنية والتطوع يف 
املسجد أو أي "مخاطر مجتمعية" أخرى. قد تكون هذه احملادثات يف البداية ودية للغاية 

وقد تنحدر إلى التكلم مع املمثلني، ولكن يجب أال تتحدث إليهم دون محامي. 
 إليك األمور التي يجب أن تكون على دراية بها:

 
ننصحك بأن تتحدث مع محامي قبل احلدث مع العميل الفيدرالي.

ميكن للمحامي أن يقّيم وقائع حالتك وينصحك بأفضل ما ميكن اتباعه. إن قمت بالتحدث 
مع العميل الفيدرالي دون أي مساعدة قانونية، قد تعرض نفسك أو أصدقائك أو عائلتك 

لألذى واخلطر. ميكن للمنظمات املذكورة يف هذا الكتيب أن تعمل على إعداد عرض قانوني 
مجاني ذات العالقة بأي طلب مقابالت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. حاول أن حتصل 

على األسماء، املنظمات، أرقام الشارات وبطاقات دأعمل كافة العمالء وأفراد الشرطة 
الذين تتواصل معهم. 

لك احلق دائمُا يف البقاء صامتًا. أنت غير ملزم بحضور مقابلة أو الرد على أسئلة عميل 
املباحث الفيدرالية. رفضك للتكلم مع عميل املباحث سيقع ضد صاحلك يف احملكمة. جلزم 

هذا احلق ، ُقل "اريد التكلم مع احملامي اخلاص بي والتزام الصمت"
 إن كنت يف املنزل عندما يتم التواصل معك، ال 

يحق للعميل املباحث الفيدرالية البحث او دخول 
املنزل ما لم يكن معه تصريح أو إذن منك 

بالدخول.
إن كان لديك هاتف محمول، ال يحق لعمالء 

املباحث الفيدرالية تفتيش هذا اجلهاز ما لم يكن 
بحوزتهم تصاريح أو تقدم لهم اإلذن. إن حاول 
عميل بتفتيش جهازك ، ال تقاومه جسديًا أبدًا 
بل قل له بلطف "إنني ال أوافق على تفتيشك 

جلهازي". حتى اذا 

لديك احلق ان تبقى صامتًا
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لديك احلق دائمًا يف طلب املساعدة القانونية. حتى إن بدأت يف التحدث فعالُ، ميكنك التوقف يف 
أي وقت. قم بإعالم عميل املباحث الفيدرالية عدم رغبتك باإلجابة عن أية أسئلة أخرى دون 
حضور احملامي. ميكنك أيضاً أن تطلب بطاقة عميل املباحث الفيدرالية ليتابع معه  احملامي 

اإلجراءات. 
 

قل احلقيقة ، أو التزم الصمت. يعد الكذب جرمية. تعتبر جناية إن تقدمي بالغ أو إجابة غير 
صحيحة لعميل املباحث الفيدرالية. يف بعض األحيان، قد يتم استخدام حالة نسيان تواريخ سفرك 
أو آخر لقاء أو حديث مع شخص ما لتكون ضدك  يف احملكمة حيث تعد أساس املالحقة القانونية. 

إن احتفظت بحق التكلم عند وجود احملامي أوالً، سيحرص احملامي على عدم حدوث هذا األمر. 
 

ال يتم استخدام طلبك للمحامي ضدك. يعتقد بعض األشخاص بشكل خاطئ أنهم ميكنهم إثبات 
براءتهم عند التحدث مع عميل املباحث الفيدرالية. يعد هذا األمر يف غاية اخلطورة. 

 
ال يعني مجرد تواصلك مع عميل املباحث الفيدرالية أنك قمت بارتكاب أمر خاطئ أو أنك 

ستخضع للتحقيق. تستهدف املباحث الفيدرالية املجتمعات املسلمة، العربية، مجتمعات الشرق 
األوسط وشرق آسيا مساءلتهم حتى إن لم يكن هنالك شك بوقوع أية جرمية. ولذلك يجب احلرص 

على حماية حقوقك. 
 

إن كان لديك طلب هجرة بوضع التنفيذ أو إن راجعت املباحث الفيدرالية يف أية طلبات لك بوضع 
التنفيذ ، قم بالتشاور مع محامي هجرة قبل اإلجابة عن أية أسئلة. أي أمر تقوله حتى األخطاء 

البريئة قد يتم أخذها بعني اإلعتبار يف اإلقرار بأمرك.
 https://www.aclusocal.org/en/CARRP

 
احلقوق يف املطار وحدود الواليات املتحدة األمريكية 

يضمن الدستور لكل مواطن أمريكي احلق املطلق واحلاسم يف دخول الواليات املتحدة األمريكية. 
إن كان ميكنه إثبات وطنيته (من خالل إظهار جواز سفر صالح عادة) ثم بعدها يجب على احلكومة 

السماح لك بالدخول. مينع الدستور وكالء اجلمارك واحلدود من أداء التوقيف، التفتيش، احلجز 
أو الطرد بناءاً على الدين ،العرق،األصل،اجلنس أو االنتماءات السياسية.

 
عند دخولك أو خروجك من الواليات املتحدة األمريكية

لدى ضباط حماية اجلمارك واحلدود النفوذ لطلب حالة هجرتك عند دخولك أو عودتك من 
الواليات املتحدة األمريكية أو مغادرتك للدولة. لديهم صالحية حتديد سواء كان لغير مواطن 

أمريكي احلق يف دخول الدولة أم ال. إن كنت مواطن أمريكي وقمت بعرض جوازك الصالح، ليس 
عليك اإلجابة عن أسئلة الضابط ، مع أنه قد يؤدي رفضك اإلجابة عن األسئلة الروتينية حول 

طبيعة وهدف رحلتك إلى التأخير و\أو التفتيش.
 

إن كنت مقيم قانوني دائم و عائد من رحلة سفر عادية وأظهرت بطاقة االقامة اخلضراء 
الصاحلة، يجب أن يتم اعترافك من قبل الدولة. إن كنت خاضع للطرد ألي من األسباب 

املذكورة يف (١٣) (A)    ٨ U.S.C ١١٠١  (حيث 
تعود إلى عمل إجرامي، سفر طويل األمد خارج 
الواليات املتحدة األمريكية أو املنع من اإلقامة). 
إن كنت حامل لبطاقة االقامة وأنت غير مواطن، 

قد يتم منعك من دخول الواليات املتحدة 
األمريكية إن رفضت اإلجابة عن أسئلة الضابط. 

 
يتمادى أحياناً ضباط دوريات احلدود يف السؤال 

عن سفرك. مع أن العميل مدرك أن األسئلة ال 
صلة لها باألمر ، ميكنك طلب التكلم مع مشرف 
إن كان لديك تساؤالت حول املساءلة التطفلية أو 

الفائضة عن األمور مثل األفعال الدينية، االعتقادات السياسية أو املجتمع الديني أو العائلة. 
بعد مغادرتك للمطار، ميكنك تقدمي شكوى من خالل وزارة األمن الداخلي حلقوق املواطنني 

إن كنت تشعر بأنك مستهدف أو مت معاملتك بشكل سيء. انظر إلى 
https:\\www.dhs-gov\�le-civil-rights-complaint. ننصحك بأن تقوم بالتواصل مع أحد 

منظماتنا قبل إعداد هذه الشكوى حتى يتم مساعدتك. 
 

مع أن اجلمارك وحماية احلدود ال تخولك باحلصول على محام أثناء التفتيش األساسي 
والثانوي، إال أننا نشجعك على أن يكون بحوزتك رقم محامي أ, منظمة للخدمات القانونية 

تسألهم وتتواصل معهم إن شعرت بأن حقوقك مت اإلعتداء عليها ، قبل أن يتم إجبارك على 
اإلجابة عن أسئلة غير سياسية (خصوصاُ التي قد تورطك بالوقوع بجرمية). إن مت 

احتجازك لفترة من الوقت كأربع ساعات أو أكثر. 
 

إن مت توقيفك أو تفتيشك خالل الدخول أو اخلروج من الواليات املتحدة 
األمريكية

عادة، قد يعمل ضباط اجلمارك واحلدود على توقيف، حجز ، وتفتيش أي شخص أو غرض 
على احلدود. إنه من غير الواضح إن كانت هذه السلطة تتعدى األمر لتصل إلى تفتيش 

أجهزة الالب توب والهواتف النقالة ولكن أحياناً يف املمارسة العملية، يفتش الضباط 
األجهزة اإللكترونية. هذا األمر صحيح، حتى إن لم يكن هنالك أي أمر مشكوك فيك أو يف 
أمتعتك وال يوجد أي دليل الرتكاب عمل خاطئ. قد ال يختارك الضابط للتفتيش الشخصي 
أو الثانوي بناءاً على دينك، عرقك، األصل، أو االعتقادات السياسية وحدها. وفقاً للقانون 
املطبق حالياُ يف كاليفورنيا، يحتاج العمالء إلى اشتباه عقالني لعقد "تفتيش قضائي" على 

اجلهاز باستخدام أدوات متخصصة. 
 
 

استعد للسفر عبر املطارات
 ومعابر الدخول األخرى
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يطلب الضباط أحيانا األرقام السرية لألجهزة اإللكترونية كالهواتف النقالة أو أجهزة الالبتوب 
وذلك إما للعمل عل فك قفل األجهزة أو كلمات السر للحسابات على اإلنترنت او وسائل التواصل 

اإلجتماعي.
 

ال ميكن منع مواطني الواليات املتحدة من دخول الدولة ألي سبب كان مبا يشمل رفض إعداد 
كلمات السر، توفير الوصول لألجهزة أو تأكيد األجهزة اإللكترونية من أجل التفتيش. ل ميكن 

للمواطنني القانونيني الدائمني منع دخولهم ما لم تكن 
رحلتهم قصيرة وغير مؤذية كما هو موضح يف ٨ 

 (١٣) (٩) ١١٠١ .U.S.C
يجب على كافة املسافرين اإلدراك بأن رفض توفير 

كلمة السر فد يقود إلى التأخير، املساءلة الكبيرة و\أو 
خطف الضباط جلهازك من أجل تفتيش أكبر 

بالنسبة لغير املواطنني واحلاملني لبطاقة اإلثبات 
ويقود أيضاً منع التعاون إلى منع الضباط من دخولك 

إلى الدولة. 
 

إن قام الضابط بتفتيش و\أو مصادرة جهاز حاسوبك أو 
هاتفك احملمول، قم بتدوين اسمه أو اسمها. إن مت مصادرة جهازك احصل على إيصال ممتلكاتك. 

 
هنالك خطوات معينة ميكنك اتباعها قبل السفر وذلك حلماية بياناتك الرقمية. على سبيل 

املثال، ميكنك دعم بيانات جهازك على كالود و مسح كامل اجلهاز قبل العبور من احلدود. لضمان 
أن بياناتك محمية على كالود، قم بتشفيرها قبل دعمها. مجرد وصولك إلى موقعك، ميكنك 

عندها حتميل الدعم وإعادة بياناتك إلى اجلهاز. 
 

كحماية مسبقة إضافية ميكنك إرسال بريد إلكتروني حول أجهزتك الرقمية ملوقعك، مع األخذ 
بعني اإلعتبار أن موظفي اجلمارك قد يفتشون الطرود الدولية وأي شيء يف الداخل مشكوك 
بأمره، لهذا ال تعد هذه طريقة مضمونة حلماية خصوصيتك. احرص على أن تكون أجهزتك 

مطفأة قبل تغليفها. 
 

 
 فكرة جيدة أن تقوم دائماً على تشفير أجهزتك الرقمية واستخدام رقم سري قوي بالتالي يصعب
 على العمالء قراءة معلوماتك إن رفضت أن تقدم لهم كلمة السر اخلاصة بك. قم بإطفاء أجهزتك

 قبل الوصول إلى نقطة التفتيش يف احلدود. (ال تقم فقط بوضع أجهزتك على وضعية النوم).
 ملزيد من املعلومات شاهد "اخلصوصية الرقمية" يف حدود الواليات املتحدة األمريكية: حماية

 لبيانت على أجهزتك وعلى كالود"، متوفرة على
https:\\www.e�-org\wp\digital-privacy-us-border2017-

 

إن قام الضابط بتفتيش و\أو
 مصادرة جهاز حاسوبك

 أو هاتفك احملمول،
 قم بتدوين اسمه أو اسمها. 

إن مت مصادرة جهازك احصل 
على إيصال ممتلكاتك. 

ارتداء الغطاء الديني
يجب أن تفرض حقك يف ارتداء غطائك الديني إن طلبوا منك خلعه 

قبل عبور شاشة احلماية يف املطار. إن إطفاء املنبه، مع ذلك، قد يطلب 
ضابط شرطة املطار مزيدًا من التفتيش عبر الشاشة. قد يطلبون منك 

إزالة جزء من غطاء رأسك أو أن يطلبوا منك إزالته بالكامل. لديك احلق يف 
طلب الكشف عن غطاء رأسك أمام شخص من نفس جنسك أو أن يتم األمر يف منطقة 

خاصة. إن ال تكن تريد ملسؤولي إدارة حماية النقل أو السفر بلمس غطاءك الديني للرأس ، 
يجب أن ترفض األمر وتقول أنك موافق على ملسك للغطاء بنفسك. سوف يتم بعدها أخذك 

جانباً ويقوم ضابط األمن مبراقبتك أثناء ملسك لغطاء الرأس. بعدما تلمس غطاء الرأس 
سيفرك الضابط يديك بقطعة قطن صغيرة ويضعها على اختبار معني للفحص، يجب أن 

يتم السماح لك مبتابعة سفرك. إن أصر موظف األمن على إزالة غطاء الرأس اخلاص بك ، 
يحق لك طلب إمتام األمر يف منطقة خاصة. قد يعقد الضباط تفتيش إضايف على الشاشة 

بناءاً على عرقك، أصلك، أو اعتقادك السياسي. 
 

اإلزالة من الطائرة 
قد يرفض قبطان الطائرة بسفر راكب إن كان هو\هي يعتقد بناءاً على املراقبة واملالحظة 

أنه\أنها مبثابة تهديد على أمن الرحلة. ال يحق للقبطان بأي شكل كان سؤالك أو منعك 
لركوب رحلة الطيران بناءاً على أي من أصله العرقي ، الديني أو انتماءك السياسي. 

 
العودة إلى الواليات املتحدة األمريكية 

إن كنت مواطن أمريكي أو حامل البطاقة اخلضراء ومت منعك من السفر إلى دولة أجنبية 
بناءاً على قائمة منع السفر أو أي قائمة مراقبة اخرى. يجب أن تساعدك احلكومة 

األمريكية على العودة إلى الواليات املتحدة األمريكية برحلة جتارية. ملزيد من املعلومات عن 
اذا مت منعك من ركوب الرحلة أو تعتقد بأنك على قائمة املنع من السفر قم بزيارة 

.https:\\www.aclu.org\know-ypur-rights\what-to-do-if-you-think-youre-no-�y-list
 

إعداد التبرعات اخليرية 
ال تعد جرمية إن قمت بإعداد تبرعات خيرية ملنظمة ما ، ما لم يتم تصنيف 

  ١١٨٩ U.S.C هذه املنظمة اإلرهابية يف ظل القوانني الفيدرالية احملددة (مثل ٨
و ٥٠ U.S.C١٧٠١) أو إدراكك بأن التبرعات تتجه إلى عمل إرهابي كما هو محدد 

 .(٢٣٣٩A U.S.C ٨) يف القانون الفيدرالي
 

يجب أن تستمر يف تقدمي املال إلى اجلهات التي تؤمن بها، ولكن يجب عليك احلذر يف 
اختيار أي املنظمات التي يجب عليك دعمها. لنصائح مفيدة، شاهد دليل املسلم للتبرع 

اخليري على 
https:\\www.muslimadvocates.org\charities\donor-toolkit
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املخبرين 
املخبرين يف مجتمعات الدول اإلسالمية، العربية ،شرق آسيا، ومجتمعات الشرق األوسط. 

 
تعرف املباحث الفيدرالية املخبر بأنه "أي فرد يعمل على توفير معلومات مفيدة ونافعة للمباحث 

الفيدرالية ألي عمل يجوز به جمع املعلومات ، حيث تستلم منه املباحث الفيدرالية املعلومات 
اإلضافية الهامة يف املستقبل وتكون هوية هذا الشخص ،معلوماته وعالقته باملباحث الفيدرالية 

سرية".
 

ازداد عدد املخبرين لدى سلطات املباحث الفيدرالية وغيرها من املنظمات الفيدرالية بشكل كبير 
يف السنوات األخيرة واشتكت العديد من املجتمعات عن اعتداءات متت من قبل املخبرين. 

 
إن كنت تشك بأن أحد ما هو مخبر

إن كنت تشك بوجود مخبر يف مسجدك أو أي منظمة اخرى يجب أن حتذر اإلمام أو مسؤول هذه 
املنظمة ويجب أن تتشاور أنت واملسؤول مع محامي. 

 
إن مت اإلقتراح عليك أن تكون مخبر

إن طلبت منك سلطة قانونية أن تصبح مخبر ، لك احلق يف الرفض. قد يعرض ضباط السلطات 
القانونية عليك املال أو يعدوك بالتساهل معك يف حال متت محاكمتك بأعمال جرمية أو يف 

إجراءات الهجرة من أجل أن تصبح مخبر. قد يعّرض الضابط الشخص الذي رفض ألن يصبح 
ألحكام أكثر إجراماً، معارضة أو وضعه على القائمة السوداء مثل منع السفر. من الضروري معرفة 
إن كنت موافق على أن تصبح مخبر . ال تضمن املباحث الفيدرالية وال حتافظ على أية وعود متت 

من أجل التعاون كما أنها ال تضمن أن تبقى هوية املخبر سرية. 
 

ننصحك بشدة أن تتكلم مع محامي أوًال قبل إقرارك بأن تصبح مخبر. من املهمً  أن تستشير 
محامي إن كان هنالك سلطة قانونية تهددك بفرض جرم أكثر شدة على نفسك ، تغيير حالة 

هجرتك أو وضعك على القائمة احلكومية السوداء بسبب رفضك ألن تصبح مخبر.
 
 

تفاعل السلطات القانونية
إن تواصلت معك الشرطة أو عميل املباحث الفيدرالية 

إن مت توقيفك ، لن يكون واجب عليك اإلجابة عن أية أسئلة ولكن قد يساعدك 
توفير اسمك، العنوان، العمر إن مت طلبهم (والهوية إن كانت لديك جنسية) على 

تفادي اإلعتقال. ال تصل إلى أية حقائب أو جيوب دون إعالم  الضابط مبا 
ستقوم به (قد يعتقدون أنك ستصل إلى سالح.)

 
ال تقدم معلومات خاطئة أبدًا. قد يقود الكذب على الشرطة أو املباحث الفيدرالية إلى 

العديد من العواقب. قد يلمس الضابط مالبسك إن كان يشك بوجود سالح. ال تقاوم 
جسدياً، بل قل بلطف "إنني ال أوافق على التفتيش". اسأل الضابط "هل أستطيع املغادرة؟ " 

إن قال نعم، أخبرهم بأنك ستبتعد وقم باإلبتعاد بهدوء. ال تقوم بأي حركة مفاجئة (قد 
يعتقد الضابط بأنها "تهديد") . ال جتادل الضابط أو تهرب حتى إن كنت تعتقد بأن ما 

يحصل غير عادل. قد يؤدي ذلك إلى اعتقالك. 
 

إن كان لديك هاتف محمول معك، ال يحق للضباط السلطات القانونية بالعمل على 
تفتيشه ما لم يكن لديهم إذن أو قمت بالتقدمي اإلذن لهم. إن حاول ضابط تفتيش جهازك، 

ال تقاوم جسدياً بل قل لهم بلطف "إنني ال اوافق على أن يتم تفتيش جهازي"
 

إن مت توقيفك جانبُا بالسيارة بناءُا على الطلب، قم إلظهار رخصك القيادة، التسجيل 
وإثبات التأمني. قم بالتوقيع على املخالفة إن مت 

منحك واحدة، وتواصل مع احملكمة يف التاريخ 
املوجود على املخالفة. هنالك حدود لصالحية 

الشرطة يف تفتيش سيارتك، ولكن ميكنك التنازل 
عن هذه احلدود إن وافقت. إن بدأت الشرطة 

بتفتيش سيارتك أو طلب موافقة،قل بوضوح 
ولطف "إنني ال اوافق على التفتيش" ولكن ال تعارض أعمالهم جسدياً أبداً. 

 
إن كنت يف املنزل وطرقت الشرطة أو املباحث الفيدرالية أو مسؤولي الهجرة على بابك 

وطلبت الدخول، ال تسمح لهم بالدخول أو تفتيش منزلك. ميكنك التحدث معهم من خالل 
الباب املغلق، أو إن لم يكن لديك سبب للخوف من اإلعتقال وتشعر براحة أكبر، ميكنك 

الوقوف على عتبة الباب يف اخلارج وإغالق الباب خلفك عند التكلم معهم. ميكن للسلطات 
القضائية الدخول دون موافقة يف احلاالت التالية: 

- لدى الشرطة مذكرة تفتيش موقعة من احملكمة - اطلب رؤيتها. تفقد العنوان ومنطقة 
التفتيش، وتفحص وراقب أي بحث يتعدى املذكور يف املذكرة. احرص على أن تكون املذكرة 

موقعة. 
- يدرك الشرطي أنك يف فترة جتربة أو إطالق سراح مشروط بالتفتيش الذي يتيح 

للشرطي بالدخول.
- وجود حالة طارئة مثل وجود شخص يف الداخل يصرخ النجدة أو الشرطة تالحق شخص 

ما. 
لسالمتك، ال تقاوم جسدياً ضباط الشرطة الذين يعملون على دخول منزلك حتى إن لم 

يطابقوا احلاالت املذكورة. ببساطة قم بالتصريح أنك غير موافق على التفتيش. 

  

قل بوضوح ولطف 
"إنني ال اوافق على التفتيش" 

٧ ٦



٩ ٨

إن مت مسألتك على حالة هجرتك 
لديك احلق يف التزام الصمت وليس عليك مناقشة حالة مواطنتك مع الشرطة، مسؤولي الهجرة 

أو اية أشخاص آخرين. 
 

ليس عليك اإلجابة على األسئلة ذات العالقة مبكان والدتك، سواء كنت مواطن أمريكي أم ال أو 
كيف دخلت إلى الدولة ومتى. ميكن أن يتم استخدام أي معلومات تعمل على توفيرها ضدك يف 

احملكمة. 
 

إن كانت لديك بطاقة إثبات، يلزم عليك إظهارها ملسؤول الهجرة عند الطلب. ال تكذب بأمر حالة 
هجرتك أو توفر وثائق مزورة، وتفادي الوثائق الكاذبة للهوية إن أمكن.

إن كان لديك فيزا غير مهاجرة، تشاور مع منظمة الهجرة بأمر الوثائق التي يجب أن تكون 
بحوزتك. 

 
إن كنت رهن اإلعتقال 

إن مت اعتقالك ، لدى الشرطة احلق يف تفتيشك وتفتيش املنطقة احمليطة بك. مع ذلك، يجب 
عليك النص دائما "أنا ال اوافق على التفتيش".

يجب على الشرطي أن يقرأ حقوقك قبل مسائلتك ، حيث يشمل حقك يف البقاء صامتًا وحقك 
يف احلصول على محامي. 

حتى يتم حماية حقك يف التزام الصمت، عليك النص بلطف ووضوح "اريد التحدث مع محامي 
والبقاء على صمت." إن كان عمرك حتت ١٨ سنة ،ميكنك الطلب أيضاً بالتحدث مع والديك أو 

الوصي. 
 

لديك احلق يف طلب اسم الشرطي ورقم الشارة 
احرص على أن تكون يديك مبكان ميكن للشرطة رؤيته، ال تقاوم ، تهرب أو 

تلمس الشرطي. ابقى هادئاً وال جتادل. إن كنت بداخل أو بجانب سيارة 
شرطة وحتى إن كان الشرطي بجانبك وأنت تعتقد بأنك لوحدك، تذكر أن 

أي شيء تقوله قد يتم تسجيله. 
 

خصوصية وسائل التواصل اإلجتماعي 
السلطات القانونية معروفة بإدارة املنشورات، املجموعات وامللفات الشخصية على مواقع التواصل 

اإلجتماعي, اطلع على إعدادات اخلصوصية خلدمات وسائل التواصل االجتماعي التي 
تستخدمها. إن اإلعدادات التلقائية على بعض اخلدمات قد تعمل على أن تكون املنشورات وامللفات 

الشخصية عامة و مرئية للجميع بشكل تلقائي. إن اخترت تعديل إعدادات اخلصوصية اخلاصة 
بك، من املهم تذكر أنه حتى املنشورات غير العامة ستكون مرئية لألشخاص الذين هم على صداقة 

مع صاحب املنشور األصلي. وباملثل، يكون محتوى املجموعات "اخلاصة" مرئي ألعضاء املجموعة 
مبا يشمل أعضاء املجموعة الذين قد ال تعرفهم. قد تكون منظمات تطبيق القانون قادرة على 

حتصيل معلومات غير عامة من خالل إرسال بريد إلكتروني أو قانوني لشبكة التواصل 
اإلجتماعي. 

جرائم \حوادث الكراهية 
إن جرمية الكراهية تكون موجهة لشخص أو ملكية بحيث حتدث بشكل كامل أو جزئي بسبب عرق، 

دين، التوجه اجلنسي، الهوية، األصل العرقي للضحية. قد تشمل احلادثة األذى اجلسدي، 
الهجمات اللفظية، التعدي على امللكية. زادت جرائم الكراهية 

واحلوادث املوجهة على مجتمعات الشرق األوسط ، 
اإلسالمية،العربية ومجتمعات شرق آسيا. 

 
إن أردت تهدئة جرمية كراهية أثناء وقوعها 

من املمكن اإلبتعاد عن املوقع، ال تتدخل. من اآلمن فعل ذلك، 
باشر بتوثيق األمر. إن كنت تقود ويتم مالحقتك، قم بالقيادة إلى 

منطقة عامة مقل بجانب األسواق التجارية واحملال. 
 

إن كنت شاهد على شخص ما يخضع جلرمية كراهية ال تواجه 
املفتعل. بدًال من ذلك، خاطب الضحية وأشركه باحلوار وجتاهل املفتعل. تشاور معه بأي أمر 
عشوائي واترك مسافة آمنة حتى يغادر املفتعل. أبعد الضحية إلى مكان آمن إن تطلب األمر. 

 
 

ماذا تفعل بعد وقوع جرمية\حادثة الكراهية 
- اطلب الرعاية الصحية والذهنية. 

- اعمل على توثيق احلادث. اكتب األحداث باللغة التي مت استخدامها وإن كان األمر مناسب اعمل 
على التقاط الصور.

- قم باإلبالغ. حتى يتم عنونة احلادث املعني واحلرص على أال يخضع اآلخرين العتداء آخر، قم 
باإلبالغ إلحدى منظماتنا القانونية، مكتب عضو الكونغرس اخلاص بك أو مقر الشرطة احمللي. 

إن كنت غير مستعجل، ولديك شكوك بأمر حالة هجرتك، مبا يشمل إدانة جرائمك السابقة التي 
قد تكون سبب لإلزالة، الرجاء التواصل مع منظمة هجرة من أجل احلصول على نصيحة مجانية 
لنوع املعلومات التي سيطلب منك تزويدها للسلطات القانونية، حقوقك والنصيحة حول كيف قد 

يشمل اإلبالغ حالة هجرتك. 
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