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 لتي أجمخع بها ؟ما هي الحلىق ا

، هىان خلىق ًىفلها لً دظخىس الىالًاث اإلاخدذة
ً
 أو أظىبُا

ً
ىُت ظىاء هىذ مىاؾىا ان ف. ألامٍش

ب غلى ألاظئلت ُ: وال ًج الخػذًل الخامغ للذظخىس ًمىذ أي شخظ الخم في أن ًلتزم الطمذ

 أو الػمُل الخيىمي. الششؾت غابـ ؿشخها غلُه ًالتي 

خِشه، ورلً  ًمىذ الخيىمت العلؿت وي جذلل مجزلً أو ميان غملً وجفال هما أن الخػذًل الشابؼ 

التي كامذ بخىظُؼ ضالخُاث الخيىمت لللُام بأغماٌ بالشغم مً الاظخصىاءاث واللىاهحن الجذًذة 

ت الخػبحر واإلاؿالبت بالخغُحر  بدماًتالخػذًل ألاٌو للذظخىس ًخىفل فالشكابت.  خلً في خٍش

، أظىالاظخماعي. ولى هىذ 
ً
لذ جخػشع لالظتهذاف مً كبل وصاسة ألامً الذاللي بىاًء غلى فبُا

 وشاؾاجً العُاظُت.

 الدفاع عن حسيت الخعبير

 ئن الخملت الخيىمُت غذ 
ً
مماسظت الخم ًلطذ بها غشكلت وكمؼ  ألاشخاص الىاشؿحن ظُاظُا

والػمل  ، واإلالاؾػاث والاخخجاظاث وجىظُم اللىاغذ الشػبُتألاضُل في الخػبحر غً الشأي

 الخػامني. 
 
ف التي ًدبػها غمالء مىخب الخدلُلاث وجزه ش بأهه مً خلً مىاظهت وظائل الخخٍى

وبذوافؼ ظُاظُت ، الزًً ٌعتهذفىن باهفار اللاهىن  اإلاعئىلحن اإلاػىُحنمً  موغحره FBIالفُذسالي 

ت الخػبحر. و  تها ملاومت هزه الىظائل مً لالٌ للفُت مػشفُت بؿبُػوشاؾاث الخىظُم وخٍش

ً ًمىً أن جدلم هخائج ئًجابُت. وأي شخظ ًخخز  والذفاع بطمىد غً خلىكً وخلىق آلالٍش

 
ً
 شجاغا

ً
 للجمُؼ.ُطىؼ ظابلت ججػل مً ملاومت الاغؿهاد الخيىمي ظ ،مىكفا

ً
 ظهال

ً
 أمشا

ل ًضلش بالىكىف في وظه  الىؾىُحن نهلابت اإلادامح خ ؾٍى  ذوضف . وكذالخيىمي اللمؼلذيها جاٍس

مىخب الخدلُلاث الفُذسالي مً كبل  إلاشاكبتوا لاللتراق وحػشغذبالهذامت ي سغهذ مياس  في الىلابت

FBI لت  Blackضب الىمش ألاظىد خ ًذافػىن غً أغػاء الىلابت. وكذ ظل ميعىبي لعىىاث ؾٍى
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Panther Party ىُحن  لُاث مشاكبتمغ هىانو ، وخشهت الاظخلالٌ البىسجىسٍىُت. وخشهت الهىىد ألامٍش

والتي وسدث بالخفطُل في هلابت اإلادامحن الىؾىُحن هشفتها  ئغاكتغشكلت و ث وأظالُب والتراكا

، هعبذ الجمػُت دغىي 6989. وفي غام 6976-75( بحن غامي Cointelproظلعاث اظخماع )

 ىاشؿحن للكػائُت هُابت غً غذة مىظماث 
 
مىخب ظبر فيها بما في رلً الىلابت هفعها، والتي أ

 الخشواث غلىغلى الىشف غً خذود الخجعغ الزي وان ًماسظه  FBI الخدلُلاث الفُذسالي

ت، هشف اإلاىخب غً خىالي . الىاشؿت ألف وزُلت مً سجالجه غً  444وبمىظب جلً الدعٍى

ىسن. Tamiment Libraryالىلابت، وهى آلان مخىفشة آلان في مىخبت جامُمىذ   بجامػت هٍُى

 الفيدزالي أو زجاٌ الشسطت ؟ماذا أفعل لى أجصل بي عمالء مىخب الخحليلاث 

 ً؟بيخ أحد عمالء أو زجاٌ الشسطت إلى بابماذا لى جاء 

وال ججُب غلى أًت أظئلت. وكل أو سظل الششؾت للذلٌى ئلى مجزلً.  ألاف بي آي ال جذغى غمُل

ذ أن جخدذر ئلُه مىىً اللٌى أن مدامًُ ظِخطل بهم باإلهابت غىً. للػمُل أهً ال جٍش /ئليها. ٍو

مىىً  فػل رلً بػذ أن جخؿى ئلى لاسط اإلاجٌز وحسخب الباب مً للفً بدُض ال ًمىً سؤٍت ٍو

الجضء الذاللي إلاجزلً أو مىخبً، زم الػىدة ئلى الذالل بػذ ألز مػلىماث الاجطاٌ الخاضت بهم 

ٍجب أن ًخىكفىا غً ؾشح ألاظئلت بػذ رلً. ولىً لى كذم الػمُل أو سظل و أو بؿاكت ألاغماٌ. 

 
ً
وأسظل اإلاػلىماث ئلى مدامًُ. خُض أن أي  ًدفػه لالجطاٌ بً، سجل ما ًلىله ل الششؾت ظببا

 أو غحر مهم، ًمىً أن ٌعخخذم غذن أو غذ 
ً
ش يء جلىله بطشف الىظش غما ئرا وان ًبذو لؿحرا

ً في اإلاعخلبل.  مت ٌػاكب غليها هما أن أشخاص آلٍش الىزب غلى الػمُل الفُذسالي أو جػلُله ظٍش

أهثرث مً الىالم ولما أجُدذ فشضت أهبر لألظهضة ألامىُت الفُذسالُت في أن ججذ  اللاهىن. وولما

طشون بػذ رلً غلى اتهامً بالىزب غلى  لؿأ ما فُما كلخه أهذ )ختى لى كلخه غً غحر كطذ( ٍو

 . مىظف فُذسالي

 هل ًجب علّي أن أجيب على ألاسئلت؟

سفػً لإلظابت غلى ألاظئلت لِغ خُض أن ذظخىس ًىفل لً الخم في أن جلىر بالطمذ. الئن 

. ًجب أن ال جخدذر ئلى أي شخظ، ختى 
ً
  وئن هىذظشما

ً
جب أن ، مػخلال أو هىذ في السجً. ٍو

ذ  ذ مدامجلٌى بملء فًُ وبيل زلت أهً ال جٍش . وغىذما جؿلب الخذًض ئلى أن جخيلم، وأهً جٍش
ً
ُا
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 آلش. مدام  
ً
 كش ، ال جلل شِئا

ً
 ًلض ي بأن ؤلاظابت غلى أظئلت فلذ أضذسث اإلادىمت الػلُا مإلشا

ً
اسا

، وغلُه ألاظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن ٌػني 
ً
 غً خلً الذظخىسي في أن جبلى ضامخا

ً
مً و جخلُا

واللاض ي وخذه هى مً ًمىىه أن ًأمشن جطش غلى خلىكً وأن جدافظ غليها. ألاهمُت بميان أن 

وهي  "كف للخػٍشفلذيها كىاهحن " باإلظابت غلى ألاظئلت. وهىان اظخصىاء: هىان بػؼ الىالًاث

 
ً
خً أو اظمً ئرا هىذ مػخلال في ئؾاس اشدباه مػلٌى في أهً جخؿلب أن جلذم مػلىماث جخػلم بهٍى

مت بػُنها. هزه التي جلُم بها ًمىً أن ًلذم لً اظدشاسة غً  توأي مدام في الىالً اسجىبذ ظٍش

 اإلاخؿلباث.

 هل ًجب أن أفصح عن اسمي؟

سفؼ ؤلافطاح غً اظمً. في بػؼ الىالًاث ًمىً اغخلالً أو اخخجاصن إلاجشد هما رهشها أغاله، 

ٌشػشون وفي أي والًت، الششؾت ال جلتزم باللىاهحن غادة، وسفؼ ؤلافطاح غً اظمً سبما ًجػلهم 

، ختى بذون أي ظبب، ولزلً خاٌو أن بالشً أو ًجػلهم أهثر غذاًء وكذ ًإدي رلً ئلى اغخلالً

  ُ مت في بػؼ الظشوف.عخؿاع. هما أن ئغؿاء اظم غحر حخُذ م اإلاىكف كذس اإلاجل   كذ ٌػخبر ظٍش

 هل أحخاج إلى محام؟

الجهاث اإلاػىُت باهفار مً خلً أن جخدذر ئلى مدام كبل أن جلشس ئرا هىذ ظخجُب غلى أظئلت 

أظئلت. ومً  تلى فىشث أن ججُب غلى أً خدذر ئلى مدامج. ولػله مً ألافػل أن أم الاللاهىن 

ألاظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن. ومهمت اإلادامي بجاهبً غىذ أي ملابلت مؼ  يداماإلان ًيىن خلً أ

ذ  ، ًجب أن ًخىكف يأن جخدذر ئلى مدامهي أن ًدمي خلىكً. وبمجشد أن جخبر الػمُل بأهً جٍش

جشي أي اجطاٌ بً مً لالٌ مدامًُ.  وختى لى لم ًىً لذًً مدام، غً ؾشح ألاظئلت غلًُ، ٍو

 أًػ ًجب
ً
ذ أن جخدذر ئلى مدام ا  . كبل أن ججُب غلى ألاظئلت أن جخبر الػابـ بأهً جٍش

 
ش أن جزه

اسجً وسكم هاجفه واظم الىوالت التي ًيخمي ئليهاجألز اظم اإلادل ، وكذم جلً م الزي ًأحي لٍض

مت، اإلاػلىماث إلادامًُ.  ، ما لم جخم ئداهخً بجٍش
ً
الخيىمت لِعذ ملضمت بأن جىفش لً مدام مجاها

أو أي مىظمت ألشي سبما حعخؿُؼ معاغذجً في الخطٌى غلى مدام ً هلابت اإلادامحن الىؾىُحن ولى

 أو ملابل أحػاب مخفػت.
ً
 مجاها
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، أال ًجعلني ذلً أبدو وهأهني أزيد أخف
ً
 اءلى زفضت إلاجابت على ألاسئلت، أو كلت أزيد محاميا

؟
ً
 شيئا

ال ًمىىً ن ٌعخخذم غذن أو غذ غحرن. أي ش يء جلىله لألظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن ًمىً أ

إلًزائً أو ئًزاء أن جخخُل هُف أن مجشد مػلىمت ضغحرة ًمىً اظخخذامها أو الخالغب فيها 

 بمىظب الذظخىس. هالطمذ،  التزامخلً مً وهزا هى ما ًجػل  شخظ آلش.
ً
 أظاظُا

ً
وجزهش دلا

 أن غمالء ألاظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن 
ً
ًىزبىا غلًُ، بِىما الىزب غلى ٌعمذ لهم أن  دائما

مت. غمُل خ مت ٌػاكب غليها اللاهىن. غحر أن الطمذ غً الىالم ال ٌػذ ظٍش وأفػل ما يىمي ظٍش

"،"لً أولم : ًمىىً كىله هى 
ً
" أخذا ذ أن أجدذر مؼ مدامي  . ئر أهه ، "ال أوافم غلى الخفخِش""أٍس

باللٌى ىكً للخخلي غً خل ولىا دفػًًدالِغ باألمش اإلاعخغشب باليعبت للػمالء الخيىمُحن أن 

ًمىً أن ًجلي ألامىس بشيل "بأهه ئرا لم ًىً لذًً ما جخفُه، ًجب أن جخدذر، وأن الخذًض 

ذون واضح ذون فاظخجىابً،  ". والخلُلت هي أنهم لى واهىا ًٍش أو  جىسٍؿً ُػني هزا أنهم ًٍش

مت مػُىت.   شخظ ما حػشفه في ظٍش
ً
 ووازلا

ً
في الذفاع غً  مً هفعً هما ًجب أن جيىن مؿمئىا

 خلىكً وسفؼ ؤلاظابت غلى ألاظئلت.

 هل باسخطاعت عمالء ألاجهصة املعنيت بئهفاذ اللاهىن جفخيش مسىني أو ملس عملي؟

ًجب أن ال حعمذ لشظاٌ الششؾت أو غمالء ألاظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن بالذلٌى ئلى مجزلً، ما 

ٌ لم  َعمذ و و ًطذس مً اإلادىمت  وأمش الخفخِش كشاس مىخب. ًبرصوا لً أمش جفخِش ظاسي اإلافػى

كذ ال ًىكفه الاغتراع غلى الخفخِش بغحر أمش مً اإلادىمت بخفخِش مدذد. هما أن للششؾت باللُام 

ولىً ًجب أن جلٌى "أها ال أوافم غلى الخفخِش"، واجطل بمدامي بل سبما ٌػشغً لالغخلاٌ. 

جذفاع أو بىلابت اإلادامحن الىؾىُحنال ىً في الغشفت أو غُفً . ٍو ًمىىه أن ب أن حػلم أن شٍش

 غلى جفخِش مجزلً لى واهذ الششؾت حػخلذ أن  ًىافم
ً
رلً الصخظ ًملً الطالخُت كاهىهُا

 اإلاىافلت غلى جفخِش ميان غملً بذون ئرن مىً.، هما أن سب غملً ًمىىه للمىافلت

 س جفخيش ؟عمالء ألاجهصة املعنيت بئهفاذ اللاهىن أم ماذا لى وان بحىشة

 غىذلى 
ً
غمالء ألاظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن للخفخِش، ًمىىً أن جؿلب  خػىس  هىذ مىظىدا

. وأمش الخفخِش ًدذد وبشيل مفطل ألاماهً التي ًشاد جفخِشها الخفخِش الاؾالع غلى أمش 
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ال جىافم أهً  غمالء ألاظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن  البر و وألاشخاص وألاشُاء التي ظِخم ألزها. 

. واظألهم ئن وان بامياهً مشاكبت غلى جفخِش مىاكؼ ألشي غحر جلً التي هظ ألامش غلى جفخِشها

ًجب أن جشاكب الخفخِش. لز بػؼ اإلاالخظاث، واألظماء لً بزلً،  ىاغملُت الخفخِش، فلى ظمد

وألاشُاء التي  أو أسكام الشاساث والجهت التي ًيخمي ئليها ول غابـ، وألاماهً التي كامىا بخفخِشها

ً ألزوها مػهم.  ً خاغٍش شاكبى ولى وان مػً أشخاص آلٍش  ٍو
ً
ما  اأؾلب منهم أن ًيىهىا شهىدا

مػُىت أو خاظىبً أو ًدذر. ولى ؾلب مىً غمالء ألاظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن ئغؿاؤهم وزائم 

. وئن لم الخفخِشأي ش يء آلش، جأهذ مً أن الش يء اإلاؿلىب غمً كائمت ألاشُاء الىاسدة في أمش 

 
ً
غلى  لإلظابتًىً في اللائمت، ال جىافم لهم غلى ألزه بذون أن جخدذر ئلى مدام. لعذ مػؿشا

.ألاظئلت. 
ً
 جدذر للمدامي أوال

أمش اغخلاٌ، سبما ًلىمىن بخفخِش )مالخظت، لى كذم لً غمالء ألاظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن 

ؼ  في اإلايانإلاػشفت ما ئرا وان الصخظ الزي  بطشي ظَش
ً
 . (وسد اظمه في أمش اللبؼ مىظىدا

 هل ًجب أن أجيب على ألاسئلت إذا ما جم اعخلالي؟ 

جب أن جلٌى وبيل وغىح وزلت أهً ًجب أن ال ججُب غلى أًت أظئلتال، ئرا جم اغخلالً،  ذ . ٍو جٍش

لش. مباششة. ال جلل أي ش يء آ اإلادامي ئخػاس  مماسظت خلً اللاهىوي في التزام الطمذ. أؾلب

ذ أن جلتزم الطمذ، وأهً جشغب في الخدذر ئلى  وهشس ألي غابـ ًداٌو أن ًخدذر مػً أهً جٍش

جب أن جخدذر ئلى اإلادامي كبل أنيمدام  . ظئلتأًت أغلى جلشس ؤلاظابت  . ٍو

 عمالء ألاجهصة املعنيت بئهفاذ اللاهىن ؟مع  بأًت حاٌ ماذا لى جحدجت

ذ مً ألاظئلت ختى ًدػش  ًن جمخىؼ غً ؤلاظابت غت، ًمىىً أختى لى أظبذ غلى بػؼ ألاظئل اإلاٍض

ولى وظذث هفعً جخدذر، فلخخىكف غً الىالم. وأضش غلى سغبخً في التزام الطمذ اإلادامي. 

 وأهً جشغب في الخدذر مؼ اإلادامي.

 ؟ الطسيمماذا لى اسخىكفخني الشسطت في 

. ولى كالذ لً الاهطشاف، فىش في . فلى واهذ ؤلاظابت بىػمن اإلاغادسة ظألهم ما ئرا وان بملذوس ا

ُػني هزا أهً كُذ الاخخجاص. ف، وال ٌعمذ لً باالهطشاف، لعذ كُذ الاغخلاٌ ًالششؾت أه
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جخدعغ مالبعً مً الخاسط لى وان هىان ما ًذفػهم ئلى الشً في أهً باميان الششؾت أن و 

 
ً
هم بىغىح: "أها ال لى صاد جفخِشهم لِشمل أهثر مً رلً، كل لو أو أشُاء لؿشة.  جدمل ظالخا

. وكذ ٌعخمشون في جفخِشً غلى أًت خاٌ، فلى خذر هزا، ال جلاوم، ألهه "الخفخِش هزا أوافم غلى

  ال ًجب غلًُ ؤلاظابت غلى أًت أظئلت.كذ ًخم اتهامً باالغخذاء أو ملاومت الاغخلاٌ. 
ً
ولعذ مػؿشا

 ئلى فخذ خلائبً أو أي وغاء مغلم. 
ً
ىافم غلى جفخِش خلائبً أو وألبر الػباؽ بأهً ال جأًػا

 ممخلياجً ألالشي.

 في سيازحي ؟أو عمالء ألاجهصة املعنيت بئهفاذ اللاهىن ماذا لى اسخىكفخني الشسطت 

. ولى هىذ جلىد اإلاشهبت، ًجب أن جبرص سلطت سظل الششؾت هغؼ ًذًً في مىغؼ ًشاهما فُ

ًجب أن ال جىافم غلى  ،الخأمحن ، واظخماسة الدسجُل، وفي بػؼ الىالًاث ًجب ئبشاص بؿاكتاللُادة

ظُاسجً غلى أًت خاٌ، كل لهم وكذ جيىن لذي الششؾت حجج كاهىهُت جذفػهم لخفخِش  ،الخفخِش

مً العائلحن الظخجىابهم، بىغىح: "أها ال أوافم غلى الخفخِش". كذ ًفطل غباؽ الششؾت الشواب 

 ولىً ال ًجب غلى الجمُؼ أن ًجُبىا غلى أظئلت. 

 ؟ FBIملعاملت سيئت من الشسطت أو مىخب الخحليلاث الفيدزالي  ماذا لى حعسضت

خه.ا ومً خلً أن جؿلب هزه  هخب سكم شاسة الػابـ أو اظمه أو أًت مػلىماث جذٌ غلى هٍى

 وجدطل غلى أظمائهم وأسكام هىاجفهم
ً
. لى حػشغذ اإلاػلىماث مً الػابـ. وخاٌو أن ججذ شهىدا

ش ؤلاضاباث لإلضابت، أؾلب الشغاًت الؿبُت، وكم ب ظشع فشضت ممىىت. واجطل باإلادامي في أخطٍى

 . غلى الفىس 

باسخصداز أمس كضائي للمثٌى  FBIمىخب الخحليلاث الفيدزالي  أو  ماذا لى هددجني الشسطت

  املحىمتأمام 
 
 جب على ألاسئلت؟إن لم أ

 ء بشهادجًكشاس مىخىب ًلضمً بالزهاب ئلى اإلادىمت لإلدالاإلادىمت ألامش اللػائي للمشٌى أمام 

 FBIمً اإلاألىف أن ًلىم غمالء مىخب الخدلُلاث الفُذسالي و خٌى مػلىمت كذ جيىن لذًً. 

ألامش  اظخطذاس  غلى الخذًض مػهم. فلى أسادوا لُجبروناإلادىمت بأمش كػائي للمشٌى أمام بتهذًذن 

 ئليهمًجب أن ال جخؿىع بالخذًض  ،فعُفػلىن رلً غلى أي خاٌاإلادىمت اللػائي للمشٌى أمام 

 ٍجب أن حعدشحر مدامًُ.و  إلاجشد أنهم هذدون باألمش اللػائي للمشٌى أمام اإلادىمت
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 ماذا لى جلليت أمس كضائي من هيئت املحلفين للمثٌى أمام املحىمت ؟

عمذ ٌفلً  ،الشهادة في اإلاداهمت اإلافخىختأمام هُئت اإلادلفحن ًخخلف غً  ؤلادالء بشهادجً

بػذ أي ه ًمىً أن ًيخظش في مذلل اللاغت وجؿلب اظدشاسجه )بالشغم مً أهإلادامًُ بالخػىس 

وغالكاجً. وكذ ًؿلب مىً أن ججُب غلى بػؼ ألاظئلت غً وشاؾاجً  (ظإاٌ ًؿشخىهه غلًُ

ورلً بعبب مدذودًت الخلىق التي ًخمخؼ بها الشاهذ في هزه الخالت، خُض كامذ الخيىمت 

ليي ججمؼ اإلاػلىماث خٌى  ألاوامش اللػائُت مً هُئت اإلادلفحن للمشٌى أمام اإلادىمتباظخخذام 

بتهذًذ  FBIومً اإلاألىف أن ًلىم مىخب الخدلُلاث الفُذسالي  واإلاىظماث العُاظُت. حنشؿاالى

آساؤهم  الىاشؿحن باألوامش اللػائُت للمشٌى أمام اإلادىمت ليي ًىتزغىا منهم مػلىماث غً

هىان أظباب كاهىهُت إلًلاف )أو ئلغاء( ألاوامش وهزلً وشاؾاث صمالئهم. اؾاتهم وشالعُاظُت و 

مت، وجللي أخذ هزه ألاواماللػائُت للمشٌى أمام اإلادىمت ولى  ،ش ال ٌػني أهً مشدبه بً في ظٍش

 جللُذ أمش 
ً
 كػائُ ا

ً
-NLG-888: ، اجطل بهاجف هلابت اإلادامحن الىؾىُحنللمشٌى أمام اإلادىمت ا

ECOL (888-654-3265) ).أو أجطل بمدام الذفاع في اللػاًا الجىائُت غلى الفىس 

للخدلُم  لػائي مً هُئت اإلادلفحن للمشٌى أمام اإلادىمتال مش ألا مً وكذ آللش حعخخذم الخيىمت 

 
ً
وتهذف هزه  ،والخشواث الاظخماغُتوالبدض غً ألادلت التي جخػلم باألشخاص الىاشؿحن ظُاظُا

فئغاكت وشاؾاتهم ، و لىاشؿحناإلاماسظاث ئلى مداهمت ا  ووغؼ الػشاكُل. مً لالٌ الخخٍى

ًجب جلبُتها  للمشٌى أمام اإلادىمت الفُذسالُت ي جطذس مً هُئت اإلادلفحنتألاوامش اللػائُت ال

 
ً
 مً هزه ألاوامش،  ،شخطُا

ً
 ففلى جللُذ واخذا

ً
 أن جىول مدامُا

ً
فػل مً الػشوسي ظذا ، ٍو

 ًخفهم أهذافً، و 
ً
 لى وانٍا خبزا أمدامُا

ً
 الػمل العُاس ي الزي جلىم بهًخفهم ؾبُػت  ًػا

 والعبب الزي ًجػله معته
ً
، وجيىن لذًه لبرة في الخػامل مؼ هزا الىىع مً اللػاًا. أغلب ذفا

ً اللاهىوي إلاىوليهماإلادامحن مذسبىن ليي ًلذمىا أفػل لذماث الذفاع  ، ورلً غلى خعاب آلالٍش

وؤلادالء ، الخػاون مؼ هُئت اإلادلفحنًىصخىهً بالزًً  اإلادامحن اخترط مًفي أغلب ألاخُان. 

 بشهادجً غذ أضذكائً، 
ً
هزا الىىع مً . فأو بلؿؼ غالكخً مؼ أضذكائً والىاشؿحن ظُاظُا

ً الخػاون غادة ما ًلىد ئلى  بأوامش كػائُت إلاشٌى أمام اإلادىمت والخدلُم مػهم. هما اظخذغاء آلٍش

أي  كمذ باهماٌئرا ما كذ جلؼ فيها بالُمحن، وهي ظىاًت  بالخىضظدخػشع إلاخاؾشة أن ًخم اتهامً 

 غلًُ . وظُػشعأو وان هىان أي هىع مً الخىاكؼ في شهادجًلها ضلت باإلاىغىع مػلىمت 
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أو شهادجً ممىىع مً اظخخذام ػني أن اإلاذعي وحاإلاذغىن وبشيل مخىشس "اظخخذام الخطاهت"، 

داهمت الخالُت، فان اإلاذعي ًخدمل غبء ئزباث ظاءث اإلاجىظُه التهم غذن. ولى أي ظضء منها في 

بشيل معخلل غً الشهادة اإلادطىت. ولىً ًجب أن أن ظمُؼ ألادلت التي بدىصجه كذ خطل غليها 

ذ مً في الاخخُاٌ غلى صمالئً جيىن غلى خزس، ألنهم ظِعخخذمىن ول ما جلىله  للخطٌى غلى اإلاٍض

 .غذهم أفشِذ ألاظشاس كذ اإلاػلىماث غىً، ورلً مً لالٌ ؤلاًداء لهم بأهً 

جخمخؼ بىفغ اللذس مً الخماًت الزي ًمىذ لً في اإلاداهمت.  فلًلى مشلذ أمام هُئت اإلادلفحن 

خُض أهً ال جخمخؼ بالخلىق التي ًىفلها الخػذًل الخامغ للذظخىس في أن جلتزم الطمذ )ولى 

 بالخم الزي وال ج (بدلً في أن جلتزم الطمذ سبما ًتهمىهً بمماسظت الاخخلاسؾالبذ 
ً
خمخؼ أًػا

 لاسط غشفت هُئت اإلادلفحن.في أن حعدشحر  العادط للذظخىس  ًىفله لً الخػذًل
ً
 شخطا

 هيئت املحلفينمع خعاون العدم 

 مً هُئت اإلادلفحن للمشٌى أمام اإلادىمت، والترث أ
ً
، سبما ًخم ال جخػاون مػهان لى جللُذ أمشا

في وهُئت اإلادلفحن اوػلاد لفترة ئًذاغً في السجً هىان فشضت الغخلالً أو و . باالخخلاساتهامً 

، مداولت إلظباسن غلى الخػاون. 
ً
 كابلت للخمذًذ ئلىو هُئاث اإلادلفحن الػادًت مذتها زماهُت غشش شهشا

. أسبػت وغششو ئلى  مذة ئظمالُت جطل
ً
جىص مً الىاخُت اللاهىهُتن شهشا اغخلالً إلظباسن غلى  ٍو

. وفي خاالث هادسة سبما جىاظه تهم ظىائُت جخػلم ً وىظُلت للػلابالخػاون، ولىً ال ًجىص اغخلال

 بمماسظت الاخخلاس.

 واجصلت بي وشازة ألامن الداخلي ؟ ماذا لى هنت
ً
 أجنبيا

. 6 ذ حعمُتها وجىظُمها:ُغاأضبدذ ظضء مً وصاسة ألامً الذاللي، و  (INSدائشة الهجشة والخجيغ )

ومىخب . 3، (CBPمىخب الجماسن وخماًت الخذود )و . 2(؛ BCIS) اإلاىاؾىت والهجشة لذماث مىخب

ِشاس ئليها بىصاسة ألامً ظ(. وول اإلاياجب الشالزت ICE) ئهفار اللىاهحن الخاضت بالهجشة والجماسن

 لغشع هزا الىخِب.الذاللي 

  .ًئرا لم جؿالب بدلىكً، أو كمذ بالخىكُؼ غلى وسكت بالخىاٌص غً دافؼ غً خلىك

 جمشل أمامكبل أن جلابل اإلادامي أو ً الذاللي سبما جلىم بترخُلً خلىكً، فان وصاسة ألام
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وحػشف الىخائج التي ظخترجب غلى ؼ غلى أي ش يء كبل أن جلشأه وجفهمه كاض ي الهجشة. ال جىك

 الخىكُؼ.

  .ظِخللى لز مػً اظم وسكم هاجف مدامي الهجشة الزي ولى أمىً رلً جدذر ئلى اإلادامي

 للىشحر مً لهجشة مً الطػب فهمهامياإلااجً. خُض أن كىاهحن ا
ً
، وكذ لػػذ مإلشا

جخخزها، وبمجشد التي ًجب أن  لُاساجًالخغُحراث. ئن وصاسة ألامً الذاللي لً حششح لً 

، اجطل بمدامًُ. وئرا لم أن ججذ هفعً في مىاظهت أخذ غمالء وصاسة ألامً الذاللي

 جدذرجخمىً مً الاجطاٌ به، اظخمش في اإلاداوالث. 
ً
مؼ أخذ مداميي الهجشة كبل  ودائما

، سبما ، ختى أن بػؼ الزًً ًخمخػىن باكامت كاهىهُت ودائمتمغادسة الىالًاث اإلاخدذة

 مىػىن مً الػىدة.ً  

ػاث الخالُت، وهزلً ئسشاداث وصاسة ألامً الذاللي، ىوب ًخمخؼ اًء غلى اللىاهحن والدشَش

وكذ جخغحر شة الزي هم فُه. ورلً بطشف الىظش غً وغؼ الهجألاظاهب بالخلىق الخالُت، 

والخلىق الخالُت جىؿبم غلى ألاظاهب هزه اإلاػلىماث، ولزلً مً اإلاهم أن جخطل باإلادامي. 

داولىن دلٌى  دالل الىالًاث اإلاخدذة، بِىما ألاظاهب الزًً ًخىاظذون في الخذود ٍو

 ، ال ًخمخػىن بيل هزه الخلىق.الىالًاث اإلاخدذة

أو أوكع على أًت أوزاق جابع  أسئلتأًت امي كبل أن أجيب على هل ًحم لي أن أجحدث إلى املح

 لىشازة ألامن الداخلي؟

، ومً خلً أن ًضوسن ظشجً اوػم. مً خلً أن جخطل باإلادامي أو أن جخطل ب
ً
لى هىذ مػخلال

الاظخماع أمام كاض ي الهجشة. ال اإلادامي في اإلاػخلل. ومً خلً أن ًشافلً مدامًُ في ظلعت 

، لخمشُلً في ؤلاظشاءاث اللػائُت الخاضت بالهجشةحػُىه الخيىمت غلى مدامي ًدم لً الخطٌى 

ولىً ئرا جم اغخلالً، ًجب غلى غباؽ الهجشة أن ًؿلػىن غلى كائمت بأظماء الجهاث التي جلذم 

 لذماث كاهىهُت مجاهُت أو بأظػاس مخفػت.

 ؟ الخضساء أو أوزاق الهجسة الخاصت بي بطاكتالهل ًجب أن أحمل معي 

هما أن جلذًم لى واهذ لذًً وزائم حعمذ لً باإلكامت في الىالًاث اإلاخدذة، ًجب أن جدملها مػً. 

 وزائم مضوسة أو مىتهُت الطالخُت ئلى وصاسة ألامً الذاللي سبما ٌػشغً للترخُل أو اإلاداهمت.
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 ، ت اإلافػٌى ذ بالخىظُف، 94-6البؿاكت الخػشاء ظاٍس أو  بؿاكت غبىس الخذود،، بؿاكت الخطٍش

وئرا لم جدمل مػً هزه  ، ظخفي بهزا الششؽ.ظالمت وغػً اللاهىويغحرها مً ألاوساق التي جشبذ 

مت.   بيسخت مً أوساق الهجشة الخاضت بًألاوساق، ًمىً اتهامً باسجياب ظٍش
ً
لذي  اخخفظ دائما

ئرا  ،شخظ مىزىق به مً أفشاد غائلخً أو ضذًلً ًمىً أن ًشظل لً هزه ألاوساق بالفاهغ

 ظأٌ مدامي الهجشة الخاص بً غً كػِخً بشيل مدذد.االخاظت.  دغذ

 

 ؟ هل مطلىب مني أن أجحدث مع املىظفين الحىىميين عن كصت هجسحي

، وال جخمخؼ بىغؼ كاهىوي، أو هىذ جخمخؼ بىغػُت ؤلاكامت اإلاإكخت )أي ئرا لم جىً لذًً أًت وزائم

، ال ًجبلت البؿاكت الخػشاء(م  مً خ  
ً
خ  ، أو هىذ مىاؾىا أن ججُب غلى أًت أظئلت غً جاٍس

ذ مً اإلاػلىماث غً هزا ألامشاظمًبأن جخبرهم  جفىش في)سبما هجشجً.   .(؛ ساظؼ ما رهش أغاله إلاٍض

خم اظخجىابً بىاظؿت  غمًوئرا لم جىً  لىصاسة  غمُل جابؼأي مً هزه الفئاث التي رهشهاها، ٍو

ػً لخلذًم اإلاػلىماث التي ًؿلبها الػمُل فان سفللي أو مىخب الخدلُلاث الفُذسالي، ألامً الذا

لى وان لذًً مدام، كل للػمُل أن مدامًُ و . لىغػُت الهجشة الخاضت بً تدعبب في مشيلًسبما 

مػلىماث  لىد الػمُل ئلىخئظابخً غلى ألاظئلت ظ ذهُابت غىً. ولى واهظِخىلى ؤلاظابت غلى ألاظئلت 

 غً الخدذر مؼ الػمُل. جشبـ بػمل ئظشامي أو ظىائي، ًجب أن جفىش في 
ً
 الامخىاع ولُا

هل لي الحم في املثٌى أمام كاض ي إذا جم اعخلالي بسبب مخالفت جخعلم بلىاهين الهجسة، 

 الهجسة للدفاع عن هفس ي ضد التهم التي كد جؤدي إلى جسحيلي؟

 وػم. في أغلب الخاالث كاض ي الهجشة وخذه هى مً ًأمش بترخُلً. ولىً لى جخلُذ غً خلىكً أو 

، ًمىً جشخُلً بذون أن جمشل أمام كاض ي الترث اإلاغادسة الؿىغُت، ووافلذ غلى مغادسة البالد

، أو جم اغخلالً في الخذود، أو دللذ الىالًاث الهجشة. وئرا جمذ ئداهخً في أًت كػاًا ظىائُت

م بشهامج   ظبم أن ضذس أمش ( أو visa waiver program) ؤلاغفاء مً الخاشحراثاإلاخدذة غً ؾٍش

. اجطل بترخُلً في العابم، ففي هزه ألاخىاٌ كذ ًخم جشخُلً كبل أن جمشل أمام كاض ي الهجشة

 إلاػشفت ما ئرا واهذ هىان أًت مػالجت ًمىً أن جىلزن مً هزا الىغؼ.
ً
 باإلادامي فىسا

 ؟ هل ًمىنني الاجصاٌ بلنصل البلد الري أهخمي إليه إذا ما جم اعخلالي
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ٌ ضل االهم في الىالًاث اإلاخدذة ًدم لهم الاجطاٌ بلىوػم. ألاظاهب الزًً ًخم اغخل ي تال الذو

ًجب غلى الششؾت ا، أو أن ًؿلبىا مً الششؾت جبلُغ اللىطل بىغؼ ألاظىبي اإلاػخلل. ًيخمىن ئليه

اسجً، أو الخدذر مػً ئرا كشس اللىطل رلً. لىطل بلذن كذ ف أن حعمذ للىطل بلذن بٍض

 أن جشفؼ أي ٌعاغذ في الخطٌى غلى مدام أو ًلذم ل
ً
دم لً أًػا ً أًت معاغذة ألشي. ٍو

 معاغذة مً كىطل البلذ الزي جيخمي ئلُه. 

أو غادزة الىالًاث املخحدة كبل ماذا ًحدث لى جناشلت عن حلي في املثٌى أمام كاض ي الهجسة، 

 أن ًنخهي اللاض ي من النظس في كضيتي؟

كذ ًخم خظشن مً الػىدة ئلى ظخفلذ أخلُخً في الخطٌى غلى أًت فىائذ جخػلم بالهجشة، و 

 أن جخدذر مؼ مدامي مخخطظ في عىىاث. د مً الالىالًاث اإلاخدذة لػذ
ً
ومً ألافػل دائما

 شإون الهجشة كبل أن جلشس الخىاٌص غً خلً في اإلاشٌى أمام كاض ي الهجشة. 

 ؟ فعله إذا أزدث الاجصاٌ بىشازة ألامن الداخلي ما الري ًجب عليّ 

 أن
ً
دذر ئلى اإلادامي كبل الاجطاٌ بىصاسة ألامً الذاللي، ولى ختى غبر خج مً اإلاعخدعً دائما

ً مً غباؽ ألامً الذاللي ٌػخبرون ئهفار اللىاهحن هى غملهم ألاظاس ي، الهاجف.  خُض أن الىشحًر

 ولً ٌششخىا لً ظمُؼ الخُاساث اإلاخاخت لً.  

 ما هي حلىقي في املطازاث ؟

أن جماسط أي غملُاث ئًلاف أو جفخِش أو باهفار اللاهىن مالخظت هامت: ال ًدم لألظهضة اإلاػىُت 

 الاهخماء الػشقي أو ألاضل أو الذًً أو الجيغ.أو ؾشد ورلً بىاء غلى  اغخلاالث

بىجائم سفس سازيت املفعٌى هل ًمىن ملىظف  إلى دخٌى الىالًاث املخحدة يهنت في طسيل لى 

 الجمازن ألامسييي إًلاف وجفخيش ي؟ 

 أو مىاد. سن ًدم لهم ئًلافً واخخجاص أًت أشخاص وػم. مىظفي الجما

بدون أي مشيلت أو بعد أجهصة الىشف عن املعادن  أجخاشيش ي وحلائبي بعد أن خهل ًمىن جف

 ألامن من أن حلائبي ال جحخىي على أسلحت؟زجاٌ أن ًخأهد 
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دشحن اإلاف لذيللىها مً أي ش يء ًشحر الاشدباه، مً خلائبً  غلى وػم. ختى ولى أظفش الىشف

ذ مً الخفخِش لً ولخلائبً.   الطالخُت إلظشاء اإلاٍض

هل باسخطاعت أحد مىظفي خطىط الطيران اسخجىابي أو أن ًطلب مني لى هنت في الطائسة، 

 النزوٌ من الطائسة؟

رلً ئرا وان ٌػخلذ أن الشواب في الؿائشة مً أخذ أي كائذ الؿائشة له الخم في سفؼ اضؿداب 

 لع
ً
 ومبني غلى المت الشخلتالشاهب ٌشيل تهذًذا

ً
. غحر أن كشاس كائذ الؿائشة ًجب أن ًيىن مىؿلُا

 غلى الطىس  بمالخظاث واكػُت ظاث جخػلممالخ
ً
 الىمؿُت. ولِغ مبيُا

 هل ًجب علي أن أجيب على ألاسئلت ؟ ماذا لى هنت دون سن الثامنت عشسة؟ 

 لذيهم الخم في التزام الطمذ
ً
بعبب سفػً الخذًض ئلى  . وال ًمىً اغخلالًال. اللطش أًػا

، فُما غذا بػؼ الىالًاث ًجب غلًُ الخبلُغ غً ولي اإلاذاسطإ أو مع وغباؽ الخدلُمالششؾت، 

 اظمً غىذما ًخم اغخلالً. 

؟ 
ً
 ماذا لى هنت معخلال

 في السجً أو في 
ً
 ًجب ئؾالق ظشاخً غادة  (Juvenile Hallكاغت ظىفُيُل )لى هىذ مػخلال

في أغلب الىالًاث ًدم لً فالتهم غذن،  ذو ولي ألامش. ولى كذموحعلُمً ألخذ الىالذًً أ

 
ً
 )مشل البالغحن(. الخطٌى غلى مدام  مجاها

 في املدزست؟هل لدي الحم في الخعبير عن وجهاث هظسي السياسيت 

الخىظُم العُاس ي في ذًل ألاٌو للذظخىس خم ػالخ ممذاسط الخػلُم الػام ًمىدهالؿالب في 

 أو مػشكلت لِعذ ، مادام هزه ألاوشؿت وغلذ الاظخماغاث وغحرهاالهاث اإلاذسظت باضذاس ؤلاغ

كذ ال ًخم اظتهذافً بشيل مدذد بعبب كىاغاجً العُاظُت أو و  ،مخالفت للىاغذ اإلاذسظت

 اهخماءن الػشقي أو الذًني.

 أو خصاهتي ؟هل ًمىن جفخيش حليبت الظهس 
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لى واهذ بذون ئرن مً اإلادىمت  همًمىً للمعئىلحن في اإلاذسظت جفخِش خلائب الؿالب ولضائن

 أو جدمل مخذساث أو أظلخت. ال جىافملذيهم شيىن مػلىلت بأهً مخىسؽ في وشاؽ ئظشامي 

ممخلياجً، ولىً ال جلاوم ملاومت ظعذًت، فلذ  خفخِشبللمعئىلحن في اإلاذسظت  للششؾت أو 

 . ٌػشغً رلً لخىظُه التهم الجىائُت

 

 وليتؤ إخالء مس

 غً الا ال ٌػخبر هزا الذلُ
ً
لى صاسن  ،داميمٍجب غلًُ أن جخطل بو ظدشاسة اللاهىهُت. ل بذًال

 أن و . أو بلُت ألاظهضة اإلاػىُت باهفار اللاهىن  (FBI) غباؽ مىخب الخدلُلاث الفُذسالي
ً
ٍجب أًػا

وغحرهم ختى ًيىهىا معخػذًً ئرا ما جم الاجطاٌ في الػمل  جدزس أكاسبً، وأضذكائً، وصمالئً

 بهم. 

  : خط ساخن

 ل بهم مىخب الخدلُلاث الفُذسالي: لزًً ًخطلالخـ العالً لىلابت اإلادامحن الىؾىُحن 

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

   املصدز :

 http://www.nlg.org/publications/you-have-the-right-to-remain-silent/  

 

 info@alMufaker.com:  لإلظدشاساث جشظمت مىخب اإلافىش 

http://www.nlg.org/publications/you-have-the-right-to-remain-silent/
http://www.nlg.org/publications/you-have-the-right-to-remain-silent/
mailto:info@alMufaker.com

