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ما هي احلقوق التي متتلكها؟
إذا كنت حتمل اجلنسية األمريكية أو ال حتملها ،فأنت لك حقوق من خالل دستور الواليات
املتحدة األمريكية .املادة اخلامسة تعطي احلق لكل شخص بالبقاء صامت ًا :عدم إجابة
األسئلة املوجهة من قبل ضابط الشرطة أو عميل حكومي .املادة الرابعة تقيد القوى
احلكومية من الدخول وتفتيش منزلك أو مكان عملك ،إال أن هناك الكثير من اإلستثنأت
والقوانني اجلديدة اعطت مجا ًال أوسع لقوة احلكومية لعمليات املراقبة .املادة األولى
حتمي حقك في التحدث بحرية والدعوة لتغيير إجمتاعي .إال أن ،لو أنك لست أمريكي
اجلنسية ،وزارة األمن الداخلي من املمكن أن تستهدفك بنا ًء على نشاطاتك السياسية.

١

اصمد لكي تتحدث بحرية
تصلب احلكومة جتاه النشطاء السياسيني املستقلني املقصود به هو تعطيل وقمع
ممارسة احلق القدمي األزل في التحدث بحرية ،كاملقاطعة ،التظاهر ،التنظمي القاعدي،
واألعمال التضامنية .تذكر أن لك احلق في الوقوف ضد أسلوب التهديد والترهيب
لعمالء إف  .بي  .آي ) (FBIوضباط الشرطة الذين بدوافع سياسية يستهدفون
التنظميات وحرية التحدث .إذا مت اإلبالغ عن مقاومتك لتلك األساليب والدفاع
الثابت حلقوقك وحقوق األخرين ،ميكن أن يأتي بنتائج إيجابية .كل شخص يقوم
بوقفة شجاعة يجعل الصمود أمام االضطهاد احلكومي أسهل للكل في املستقبل.
نقابة احملاميني القومية لها تاريخ طويل في الوقوف أمام القمع احلكومي.
املنظمة نفسها كانت ملقبة باملجموعة «امل��خ��رب��ة» أث��ن��اء احلقبة مكارثي
) (McCarthy Eraوكانت حتت مراقبة ) (FBIوالتسريب للعديد من
ا ل��س��ن��و ا ت  .م��ح��ا م��ي��و ا ل��ن��ق��ا ب��ة ق��ا م��و ب��ال��دف��اع ع��ن أع��ض��اء ح��زب
ا لفهو د ا لسود ) ،(Black Panther Partyاحلركة األمريكية الهندية
) ،(American Indian Movementوحركة االستقالل البورتوريكية
) (Puerto Rican Independence Movementاملستهدفني من قبل
) .(FBIال أن  .ال  .جي ) (NLGتعرضت ملراقبة ) ،(FBIوأساليب التسلل
والتعطيل املثبتة خالل جلسات إسمتاع ) (COINTELPROعام .١٩٧٥-٧٦
و في عام  ١٩٨٩انتشرت ) (NLGفي دعوة قضائية نياب ًة عن العديد من املنظمات
النشطة ،متضمنة النقابة ،التي أجبرت ) (FBIلفضح جتسسها على حتركات
النشطاء .حتت التسوية ،سلمت ) (FBIحوالي  ٤٠٠٬٠٠٠صفحة من ملفاتها عن
النقابة وهي موجودة األن في مكتبة ) (Tamimentفي جامعة نيو يورك.

٢

ماذا لو إتصل بي عمالء )(FBI

أو الشرطة؟

ماذا لو جاء عميل أو ضابط شرطة إلى بابك؟

ال تدعو العمالء أو الشرطة داخل منزلك .ال جتيب على أي اسئلة .قل للعميل أنك ال
تريد أن تتحدث معه/معها .لك أن تقول أن محاميك سوف يتصل بهم عنك .ميكنك
أن تفعل ذلك باخلروج من منزلك وسحب الباب خلفك ليكون منزلك أو مكان عملك
من الداخل غير مرئي ،تأخذ بيانات االتصال بهم أو الكارت اخلاص بهم وتعود
إلى الداخل .من الالزم أن ينتهو عن سؤالك ،لو أعطى العميل أو الضابط أسباب
لإلتصال بك خذ املعلومات وأعطها إلى محاميك .أي شيء تقوله ،ال يهم إن كان يبدو
مؤذي أو عدمي األهمية ،من املمكن أن يستخدم ضدك أو ضد األخرين في املستقبل.
الكذب على ،أو تضليل عميل فدرالي جرمية .كلما تكلمت ،كلما اعطيت الفرصة للقوة
القانونية الفدرالية لوجود شيء -حتى لو كان غير مقصود -خطأ في كالمك وجزم
على أنك كذبت على ضابط فدرالي.

هل علي اإلجابة على األسئلة؟

لك احلق الدستوري في أن تظل صامت ًا .ليست جرمية إذا رفضت االجابة على
األسئلة .ليس عليك التحدث مع أحد ،حتى لو مت القبض عليك أو كنت محتجز.
من الالزم عليك باإليجاب وبشكل ال لبس فيه أن تذكر بأنك تريد أن تبقى صامت ًا
وأنك تريد أن توكل محامي .عندما تقول أنك تريد محامي ،ال تقول أي شيء أخر.
احملكمة العليا اقرت مؤخر ًا بأن االجابة على اسئلة القوة احلكومية هو تنازل عن
حقك في البقاء صامت ًا ،لذا فمن املهم أن تؤكد على حقوقك وحتتفظ بها .القاضي
هو الوحيد الذي ميكنه أن يأمرك بالرد على األسئلة .هناك إستثناء وحيد :يوجد في
بعض الواليات قانون «قف و -عرف» الذي يستوجب عليك أن توفر معلومات تعريفية
أو اسمك إذا كنت محتجز في إشتباه معقول في إرتكاب جرمية ،محامي في واليتك
ممكن أن ينصحك بأحوال هذه املطالب حيثما تتواجد.

٣

هل علي إعطاء إسمي؟

كما في األعلى ،في بعض الواليات ممكن أن حتتجز أو يقبض عليك لرفضك إعطاء
اسمك .و في بعض الواليات ،الشرطة ال تتبع القانون دائم ًا ،ورفضك إلعطاء اسمك
ممكن أن يجعلهم يشتبهو فيك أو يجعلهم أكثر عدائية ويؤدي إلى اعتقالك ،حتى بدون
أسباب .إستخدم تقديرك اخلاص .إعطاء إسم غير حقيقي ميكن أن يكون في بعض
احلاالت جرمية.

هل احتاج إلى محامي؟

لك احلق في أن تتحدث إلى محامي قبل أن تقرر إذا كنت ستجيب على اسئلة القوة
احلكومية .انها فكرة جيدة أن تتكلم مع احملامي إذا كنت تريد الرد على أي اسئلة.
لك احلق في أن يكون عندك محامي حاضر خالل أي مقابلة .وظيفة احملامي هي
احلفاظ على حقوقك.عندما تقول للعميل انك تريد التحدث إلى محامي يجب عليه/
عليها أن يتوقف/تتوقف عن متابعة سؤالك ويجب عليهم عمل أي إتصاالت أخرى
من خالل محاميك .إذا لم يكن عندك محامي ،بإمكانك أن تقول لضابط أنك تريد أن
تأخذ اإلسم ،والوكالة التابع لها ورقم تلفون أي محقق يزورك ،وأعطي املعلومات إلى
محاميك .ليس مفروض ًا على احلكومة توفير محامي مجاني لك إال أن تكون متهم
بجرمية ،لكن ) (NLGأو منظمات أخرى ميكنها أن تساعدك في إيجاد محامي
مجاني أو بسعر رخيص.

لو رفضت اإلجابة على األسئلة أو قلت أني أريد محامي ،أال
ً
شيئا أخفيه؟
يبدو أن عندي

أي شيئ تقوله للقوة احلكومية ميكن أن يستخدم ضدك وضد األخرين .ال ميكنك
تخمني كيف أن معلومة صغيرة ميكن تستخدم أو يتالعب بها لتؤذيك وتؤذي األخرين.
لذا احلق في أن تظل صامت ًا هو حق هام مبوجب الدستور .تذكر أن ،مبا أن القوة
احلكومية مسموح لها بالكذب عليك ،الكذب على عميل حكومي جرمية .ولكن البقاء
صامت ًا ليس كذلك« ،أريد التحدث إلى محامي» و «أنا ال أقبل التفتيش» .إنه إجراء
معتاد لعمالء القوة احلكومية أن يحاولو أن يدفعوك للتنازل عن حقوقك بالقول أنك
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لو لم يكن عندك شيئ ًا تخفيه ميكنك أن تتكلم أو التكلم قد «يوضح بعض األمور».
في احلقيقة ،إذا كانو يستجوبونك ،فإنهم يبحثون عن توريطك أو توريط األخرين في
جرمية ،أو هم مشاركني في جمع معلومات استخباراتية سياسية .يجب عليك أن
تشعر بارتياح وأنت واقف حلماية والدفاع عن حقوقك ورفض االجابة على األسئلة.

هل ميكن للعميل أن يفتش منزلي أو مكتبي؟

ليس عليك أن تدخل الشرطة أو العمالء داخل منزلك أو مكتبك إال إن كانو ميلكون
وقدمو ضمان تفتيش صالح .ضمان التفتيش هو أمر محكمي مكتوب يتيح للشرطة
أداء تفتيش محدد .التعامل مع ضمان التفتيش غالب ًا لن يوقفه وميكن أن يمت
اعتقالك .ولكن عليك القول «أنا ال أقبل التفتيش» ،وإتصل مبحامي الدفاع اجلنائي أو
) .(NLGيجب أن حتذر من أن زميلك في السكن أو ضيفك ميكنه قانوني ًا املوافقة
على تفتيش منزلك إذا أيقنت الشرطة أن هذا الشخص له احلق في املوافقة ،ورئيسك
في العمل ميكنه املوافقة على تفتيش مكان عملك بدون إذنك.

ماذا لو كان مع العمالء ضمان تفتيش؟

إذا كنت حاضر ًا عندما أتى العمالء للتفتيش ،ميكنك طلب أن ترى الضمان .الضمان
يجب أن يحدد بالتفصيل األماكن التي يجب تفتيشها واألشخاص أو األشياء التي
ستؤخذ .قل للعمالء أنك ال توافق على التفتيش حتى ال يتجاوز ما يسمح به الضمان.
إسأل إن كان بإمكانك مشاهدة التفتيش؛ لو كان مسموح لك ،فمن الالزم أن تفعل.
خذ مالحظات ،متضمنة األسماء ،ورقم الشارة ،وأي وكالة أتى منها كل ضابط ،وأين
فتش ،وماذا أخذوا .لو كان هناك اخرون حاضرون ،خذهم كشهود ليتابعوا بالتفصيل
ما يحدث .لو سألك العمالء اعطاؤهم أية مستندات ،الكمبيوتر اخلاص بك ،أو أي
شيء أخر ،تأكد إن كانت هذه األشياء موجودة في الضمان .لو لم تكن موجودة ،ال
تقبل أخذهم أي شيء بدون التحدث إلى محامي .ليس عليك إجابة أي اسئلة .تكلم
إلى محامي أو ًال( .ملحوظة :لو العميل أحضر ضمان إعتقال ،ميكنه فقط القيام ببحث
بصري خاطف على الشخص املذكور في ضمان اإلعتقال).

٥

هل علي االجابة على األسئلة إذا مت القبض علي؟

ال .إذا مت القبض عليك ،ليس عليك أن جتيب على أي اسئلة .عليك باإليجاب وبشكل ال
لبس فيه أن تذكر أنك تريد التأكيد على حقك في أن تظل صامت ًا .إتصل مبحامي على
الفور .ال تقول أي شيء أخر.كرر لكل ضابط يريد التحدث معك أو سؤالك أنك تريد
أن تبقى صامت ًا وأنك تريد التحدث إلى محامي .عليك دائم ًا أن تتحدث إلى محامي
قبل إتخاذ القرار باإلجابة على أي اسئلة.

ماذا لو تكلمت مع عمالء حكوميني؟

حتى لو جاوبت على بعض اسئلتهم ،ميكنك أن ترفض الرد على أي اسئلة أخرى حلني
احلصول على محامي .لو وجدت نفسك تتحدث ،توقف .كرر أنك تريد أن تبقى صامت ًا
وأنك تريد التحدث إلى محامي.

ماذا لو استوقفتني الشرطة في الشارع؟

أسأل إن كان لك احلق في املغادرة .لو كانت االجابة بنعم ،إرحل بعيد ًا عنهم .لو
قالت الشرطة أنك لست رهن اإلعتقال ،ولكنك لست حر ًا للذهاب ،إذ ًا فأنت محتجز.
الشرطة ميكنها أن تفتشك من خارج مالبسك لو عندهم سبب للشك في أنك قد تكون
مسلح أو خطر .لو فتشوك أكثر من هذا ،قل بوضوح« ،أنا غير موافق على التفتيش».
ميكنهم أن يوصلو تفتيشك أي ًا يكن .لو حدث هذا ،ال تقاوم ،ألنك إذا قاومت ممكن أن
تتهم مبقومات اإلعتقال .ليس عليك االيجابة على أي اسئلة .ليس عليك فتح أي حقائب
أو أي ًا من متعلقاتك .قل للضابط أنك غير موافق على التفتيش.

ماذا لو استوقفني شرطي أو عميل وأنا في سيارتي؟

ضع يداك في مكان مرئي للشرطي .لو كنت تقود السيارة ،من الالزم عليك أن تظهر
رخصة القيادة اخلاصة بك ،التسجيل ،وفي بعض الواليات ،إثبات التأمني .ليس عليك
املوافقة على تفتيش سيارتك .أوضح أنك ال تقبل .ولكن الشرطي ميكن أن يكون له
حق قانوني في تفتيش سيارتك أي ًا كان .أوضح أنك ال تقبل .الشرطة ممكن أن تفصل
بني السائقني والركاب وسؤالهم ،ولكن ليس على أي منهم اإلجابة على أي اسئلة.

٦

ماذا لو مت معاملتي بشكل سيئ من الشرطة أو )(FBI؟

اكتب رقم الشارة اخلاصة بالشرطي ،إسمه وأي معلومات تعريفية .لك أحلق
أن تسأل الشرطي عن معلوماته التعريفية .حاول إيجاد شهود واسماؤهم وأرقام
التليفونات اخلاصة بهم .لو مت اصابتك ،اطلب رعاية طبية وخذ صور لإلثبات بأسرع
ما يكون.كلم احملامي بأسرع ما ميكن.

ماذا لو هددتني الشرطة أو ) (FBIبإستدعاء هيئة احمللفني
الكبرى لو لم أجيب على األسئلة؟

إستدعاء هيئة احمللفني الكبرى هو أمر مكتوب لك للذهاب إلى احملكمة لتصحيح بعض
املعلومات اخلاصة بك .املعتاد من ) (FBIهو إخفاتك باالستدعاء جلعلك تتحدث
اليهم .لو سيقوم بستدعأك ،سيفعلون ذلك أي ًا يكن .ليس عليك أن تتطوع بالكالم فقط
ألنهم أرهبوك باإلستدعاء ،البد من الرجوع إلى احملامي.

ماذا لو استلمت إستدعاء من هيئة احمللفني الكبرى؟

اجراءت هيئة احمللفني الكبرى ليست مثل إستدعاء حملاكمة مفتوحة ليس مسموح
لك بوجود محامي معك (مع أنه من املمكن أن يكون لك مستشار في املدخل
وتطلب استشارته بعد كل سؤال) .وميكن أن يمت سؤالك أن جتيب على اسئلة
عن نشاطاتك وجمعياتك .مبا أن حقوق الشهود في هذا املوقف محدودة ،احلكومة
استخدمت باسمترار إستدعاء هيئة احمللفني الكبرى جلمع معلومات عن نشطاء
ومنظمات سياسية .إنه معتاد من ) (FBIإخافة النشطاء باإلستدعاء من أجل
إستخراج بعض املعلومات عن اراؤهم السياسية ونشاطاتهم وزمالؤهم .هناك
أسس قانونية إليقاف («سحق») اإلستدعاء ،وإستالم واحدة ليس أساسي أن
تكون مشتبه بارتكاب جرمية .إذا استلمت إستدعاء ،كلم خط ) (NLGالوطني
الساخن ) (1.888.NLG.ECOLكلم محامي الدفاع اجلنائي فور ًا.
احلكومة تستخدم باسمترار إستدعاء هيئة احمللفني الكبرى للتحقيق والبحث وراء
أدلة متعلقة بنشطاء سياسيني مستقلني وحتركاتهم اإلجمتاعية .الغرض من هذا
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هو مقاضاة النشطاء ،من خالل الترهيب واملقاطعة وعدم تشجيع النشاط املسمتر.
إستدعاء هيئة احمللفني الكبرى الفدرالي يسلم باليد .لو استلمت وحدة ،إنه من
املهم جد ًا أن تطلب خدمات محامي ،يفضل أن يكون فاهم ًا ألهدافك ،إن أمكن،
يفهم طبيعة عملك السياسي وملاذا هو مستهدف وعنده خبرة في التعامل مع مثل
هذه القضايا .معظم احملامني متدربني على تقدمي أفضل دفاع قانوني لزبائنهم أو
موكليهم ،غالب ًا على نفقات األخرين .إحذر من احملامني الذين ينصحوك بالتعاون
مع هيئة احمللفني الكبرى ،الشهادة ضد أصدقاؤك ،أو قطع عالقتك مع أصدقاؤك
والنشطاء السياسيني .التعاون غالب ًا يؤدي إلى إستدعاء لألخرين والتحقيق معهم.
وأنت أيض ًا ميكن أن تتهم بالشهادة الزور ،جناية ،يجب حذف أي معلومات ذات
صلة باملوضوع ،أو ينبغي أن يوجد هناك تناقضات في شهادتك .غالب ًا النيابة العامة
ستعرض «إستخدام احلصانة» ،مبعنى أن النيايبة العامة ممنوعة من إستخدام
شهادتك أو أي شيء يؤدي إلى إلقاء التهم عليك .لو مت عمل نيابة الحقة ،النيابة
تتحمل عبء إثبات كل الدالئل املكتسبة غير معمتدة على الشهادة احلصينة .عليك
تتخذ احلذر ،سيستعملون أي شيء تقوله للتعامل مع شركاؤك للحصول على معلومات
أكثر عنك من خالل اإليحاء بأنك خنت األسرار.
لو ظهرت قبل احملاكمة الكبرى فإنك ال متلك نفس احلصانة التي متتلكها في احملاكمة.
ليس لك حق املادة اخلامسة في البقاء صامت ًا .إذا قمت باإلحتجاج على حقك في
البقاء صامت ًا ،ميكن أن يمت معاملتك بإحتكار ،وال يوجد حق املادة السادسة في
اإلستشارة ،مع أنك ميكنك أن تستشير أحد خارج قاعات احملاكمة الكبرى.

عدم التعاون مع هيئة احمللفني الكبرى

إذا استلمت إستدعاء هيئة احمللفني الكبرى واخترت عدم التعاون ،ميكن أن حتمل
بالعصيان املدني .ميكن أن يمت حبسك أو اعتقلك طوال مدة احملاكمة الجبارك على
التعاون معهم .احملاكمة الكبرى تكون على قواعد أساسية  ١٨شهر ،والتي ميكن
مدها حتى تكون مبجموع  ٢٤شهر .إنه قانوني احتجازك واجبارك على التعاون،
ولكنه غير قانوني احتجازك كطريقة من املعاقبة .وفي حالة نادرة ميكن أن تواجه
تهم جرميية.

٨

ماذا لو لم أكن أحمل اجلنسية
وإتصلت بي ال )(DHS؟
خدمات الهجرة والتجنس أي  .أن  .أس ) (INSهي األن جزء من وزارة األمن
الداخلي دي  .إتش  .إس ) (DHSومت إعادة تسميتها وتنظميها )١( :مكتب
خدمات املواطنة والهجرة بي  .سي  .آي  .أس ) )٢( ،(BCISمكتب اجلمارك
وحماية احلدود ،و ( )٣مكتب الهجرة واجلمارك آي  .سي  .إي ( .)ECIكل هذه
املكاتب الثالثة سيمت اإلشارة اليهم بال ) (DHSملتطلبات هذا املنشور.
· ·حافظ على حقوقك .لو لم تطلب حقوقك أو إذا وقعت على ورق تنازل عن حقوقك،
وزارة األمن الداخلي ) (DHSميكنها ترحيلك قبل أن ترى محامي أو قاضي
هجرة .ال توقع على أي شيء قبل قرأته ،وفهم ومعرفة توابع التوقيع عليه.
· ·كلم محامي .لو أمكن ،أحمل معك إسم ورقم التلفون اخلاص مبحامي الهجرة
الذي سيتلقى مكاملاتك .قوانني الهجرة من الصعب فهمها وكثير ًا ما تعدل .وزارة
األمن الداخلي لن تشرح لك خياراتك .في حني أنك رأيت عميل ) ،(DHSكلم
محامي .لو لم تكن تستطيع ،كرر احملاولة .تكلم دائم ًا مع محامي الهجرة قبل
مغادرة الواليات امتحدة األمريكية .حتى بعض املقميني الدائمني القانونيني ميكن
منعهم من الرجوع مرة أخرى.

إستناد ًا على قوانني اليوم ،قواعد ) (DHSواخلطوط اإلرشادية ،غير املواطنني
عاد ًة لهم احلقوق التالية ،ال يهم ما هو وضع الهجرة اخلاص بهم .املعلومات ميكن
أن تتغير ،لذا من املهم أن تتصل باحملامي .هذه القوانني تنطبق على غير املواطنني
املوجودين داخل الواليات املتحدة األمريكية .غير املواطنني على احلدود احملاولني
للدخول إلى الواليات املتحدة األمريكية ال ميلكون كل هذه احلقوق.

٩

هل لي احلق في التكلم مع محامي قبل اإلجابة على أي من
اسئلة ) (DHSأو توقيع أي من أوراق )(DHS؟

نعم .لك احلق في التكلم إلى محامي أو عائلتك لو مت احتجازك ،لك احلق في أن يزورك
محامي وانت محتجز .لك احلق في إصطحاب محامي معك في أي جلسة إسمتاع
قبل قاضي الهجرة .ليس لك احلق في محامي معني من احلكومة الجراءت الهجرة،
ولكن إذا مت اعتقالك ،ضابط الهجرة من الالزم عليه أن يعطيك قائمة مبقدمي اخلدمة
القانونية املجانيون أو ذو التكلفة الزهيدة.

هل علي أن أحمل ال ( \ GREEN CARDكارت اإلقامة (جرين
كارد) ) أو أي أوراق أخرى معي؟

لو عندك مستندات تأذن لك بالبقاء في الواليات املتحدة األمريكية ،من الالزم
عليك حملهم معك .تقدمي أوراق خاطئة أو منتهية الصالحية ل ) (DHSميكن
أن يؤدي إلى ترحيلك أو محاكمة جنائية .بطاقه اإلقامة الصالح جرين كارد
) ; I-94 ;(GREEN CARDإذن التوظيف؛ بطاقه عبور احلدود أو أي
أخرى التي تثبت موقفك القانوني سيلبي هذا الطلب .لو لم تكن حتمل هذه
األوراق معك ،ميكن اتهامك بجرمية .إحتفظ دائم ًا بصورة من أوراق الهجرة
اخلاصة بك مع أحد أفراد العائلة املوثوق فيهم أو مع صديق لك الذين ميكنهم
ارسلها لك بالفاكس ،إذا احتجت إليها .راجع مع محاميك عن قضيتك.

هل علي أن أتكلم مع ضباط حكوميني عن تاريخ الهجرة
اخلاص بي؟

لو لم تكن حتمل أوراق ،موقفك غير معروف ،مقمي قانوني دائم وحامل للجرين
كارد ) ،(GREEN CARDأو مواطن ،ليس عليك اإلجابة على أي اسئلة تتعلق
بتاريخ الهجرة اخلاص بك .ضع في اعتبارك إعطاء اسمك؛ انظر الى املقاطع السابقة
للحصول على معلومات إضافية عن ذلك( .لو لم لكن في أي من هذه الفئات ،ومت
سؤالك من  DHSأو  ،FBIفممكن أن تصنع مشكلة لوضع الهجرة اخلاص بك
لو امتنعت عن إعطاء املعلومات املطلوبة من العمالء .لو كان عندك محامي ،ميكنك

١٠

أن تقول للعميل أن محاميك سوف يرد على األسئلة نياب ًة عنك .لو الرد على األسئلة
سيقود العميل إلى معلومات تربطك مبمارسة جرمية ،ضع في اعتبارك أن ترفض
التحدث مع العميل كلي ًا).

لو مت ايقافي ملخالفة قوانني الهجرة ،هل لي احلق في
جلسة إسمتاع قبل قاضي الهجرة للدفاع عن نفسي جتاه تهم
الترحيل؟

نعم .في معظم احلاالت فقط ميكن لقاضي الهجرة األمر بترحيلك .ولكن إذا أضعت
حقوقك أو أخذت «رحيل تطوعي» ،موافق ًا على مغادرة البالد ،ميكنهم ترحيلك بدون
جلسات إسمتاع .لو عندك إدانة جرميية ،مت القبض عليك على احلدود قدمت إلى
الواليات املتحدة األمريكية عن طريق برنامج تأشيرات التنازل أو مت األمر بترحيلك
في املاضي ،ميكن ترحيلك بدون جلسة إسمتاع .تكلم مع احملامي فور ًا إن كان هناك
جندة لك.

هل ميكنني التحدث مع قنصلي لو مت القبض علي؟

نعم .غير املواطنني املوقوفني داخل الواليات املتحدة األمريكية لهم احلق في التحدث
إلى قنصليتهم أو جعل الشرطة تتحدث إلى قنصلياتهم إلعالمهم باإليقاف .الشرطة
عليها أن تسمح للقنصلية بزيارتك والتحدث معك لو موفد من القنصلية قرر فعل ذلك.
القنصل ميكنه مساعدتك في إيجاد محامي أو تقدمي مساعدة أخرى .ميكنك أيض ًا
رفض أي مساعدات من قنصليتك.

م��اذا لو تنازلت عن حقي في جلسات إسمتاع أو تركت
الواليات املتحدة اإلمريكية قبل نهاية اجللسات؟

ميكن أن تخسر قابليتك لبعض فوائد الهجرة ،وميكن منعك من دخول الوالية املتحدة
األمريكية لعدد من السنوات .من الالزم عليك أن تتصل مبحامي هجرة قبل أن تقرر
التنازل عن حقك في جلسات إسمتاع.

١١

ماذا أفعل إن أردت أن اتصل بال )(DHS؟
دائم ًا تكلم مع احملامي قبل اتصالك بال ) (DHSحتى ولو على الهاتف .كثير من
ضباط ) (DHSيروا أن «القوة» هي وظيفتهم األساسية ولن يشرح لك كل اخليارات.

ما هي حقوقي في امليناء
اجلوي؟
ملحوظة هامة :إنه غير قانوني للقوة احلكومية تطبيق أي توقيف ،تفتيش ،اعتقاالت أو
حذف بنا ًء فقط على عرقك ،منشأك الوطني ،الدين ،اجلنس أو اللون.

لو كنت داخل الواليات املتحدة األمريكية بورق سفر صالح
هل ميكن لعميل اجلمارك األمريكي ايقافي وتفتيشي؟
نعم .عمالء اجلمارك لهم احلق في توقيف ،إعتقال وبحث أي شخص أو أي شيء.

هل ميكن تفتيشي أو تفتيش حقائبي بعد أن مررت على
كاشفات املعادن بال مشاكل أو بعد أن رأى األمن أن حقائبي
ال حتمل أي أسلحة؟

نعم .حتى لو البحث املبدئي حلقائبك أثبت أنه ال يوجد شيئ ًا مشتبه فيه ،املفتشون
عندهم السلطة في عمل تفتيش أخر حلقائبك.

لو كنت على الطائرة ،هل ميكن ملوظف اخلطوط اجلوية
إستجوابي أو سؤالي مغادرة الطائرة؟

قائد الطائرة له أحلق في رفض اإلقالع بالرحلة إن ظن أن هذا الراكب ميثل خطر ًا
على أمن وسالمة الرحلة .قرار قائد الطائرة يجب أن يكون معقو ًال ومبني على رؤيته
لك وليس على القوالب المنطية.

١٢

ماذا لو كنت حتت  ١٨سنه؟
هل علي اإلجابة على األسئلة؟

ال .القاصرون أيض ًا لهم احلق في البقاء صامتون .ال ميكن أن يمت اعتقالك لرفضك
التحدث إلى الشرطة ،ضابط سلوكي ،مسؤلو املدرسة ،إال في بعض احلاالت يستوجب
عليك إعطاء اسمك إذا مت اعتقالك.

ماذا لو مت اعتقالي؟

إذا كنت محتجز في معتقل أو في قاعة أحداث ،عاد ًة من الالزم إطالق سراحك لولي
أمر أو واصي .لو مت إلقاء التهم عليك ،توكل محامي (متام ًا مثل الراشدين) بدون
أي تكلفة.

هل لي احلق في أن اعبر عن نظرتي السياسية في املدرسة؟

طالب املدارس احلكومية عموم ًا لهم حق املادة األولى للتنظمي السياسي في املدرسة
بتوزيع منشورات ،تنظمي اجمتاعات..... ،إلخ .مادامت تلك األنشطة لم تكن مزعجة
وال تنتهك قواعد املدرسة الشرعية .قد ال تخص بنا ًء على سياساتك ،عرقك ،أو الدين.

هل ميكن حلقيبة ظهري أن يمت تفتيشها أو تفتيش خزانتي؟

مسؤول املدرسة ميكنهم تفتيش حقائب الطالب وخزائنهم بدون إذن للتفتيش لو مت
الشك الواقعي في أنك متورط في نشاط إجرامي أو كنت حتمل مخدرات أو أسلحة.
ال متانع الشرطة أو ضباط املدرسة في تفتيش ممتلكاتك،
ال متانع بدني ًا وإال سيمت مواجهتك بتهم إجرامية.

١٣

إستنكار
هذا الكتيب ليس عوض ًا عن النصيحة القانونية .يجب عليك أن تتحدث مع احملامي
إن متت زيارتك من قبل ال ) (FBIأو عمالء القوة احلكومية .يجب عليك أيض ًا حتذير
أقاربك ،زمالءك في العمل ،واألخرون حتى يكونو جاهزون إن إتصل بهم أيض ًا.
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اخلط الوطني الساخن لل) (NLGللنشطاء الذين متت زيارتهم
من قبل )(FBI
)(1.888.NLG.ECOL
)(1.888.654.3265

ترجم أغسطس ٢٠١١

١٤

NLG National Hotline
(888) NLG - ECOL
(888) 654-3265

national lawyers guild
132 Nassau Street, Rm. 922
New York, NY 10038
www.nlg.org

