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تت�سم وكاالت تطبيق القانون مثل املكتب الفدرايل 

للتحقيقات )FBI( ب�سجل مظلم من ا�ستهداف 

احلركات الراديكالية والتقدمية. ومن بني احليل 

القذرة التي ي�ستخدمونها �سد مثل هذه احلركات: 

اخرتاق �سفوف تلك املنظمات لت�سويه عملياتها 

وزعزعتها؛ و�سن حمالت من املعلومات امل�سللة 

والروايات الكاذبة ب�ساأنها على خمتلف و�سائل االإعالم؛ 

وتزييف املرا�سالت؛ وفربكة االأدلة؛ وا�ستخدام 

مذكرات االإح�سار اأمام هيئات املحلفني الكربى الإرهاب 

الن�سطاء. اإن الن�سطاء اليوم عليهم معرفة ماهية 

التهديد التي متثله وكاالت تطبيق القانون الفدرايل 

وما ي�ستخدمونه من تكتيكات ف�ساًل عن املمار�سات 

االأمنية االأ�سا�سية العديدة التي توفر اأف�سل �سبل 

احلماية.

ثمة العديد من االأدوات املتوفرة يف اأيدي العمالء 

الفدراليني ال�ستهداف الن�سطاء.

بينما من ال�رشوري اأن تعرف وتفهم هذه االأدوات 

والتكتيكات، من ال�رشوري كذلك اأن تعمل على 

مقاومة هو�ش االرتياب من مراقبة احلكومة لك اأو 

اخلوف من االخرتاق، والذي لن يوؤدي اإىل �سيء 

اللهم اإال اإعاقتك واإعاقة منظمتك عن م�سريتها طلباً 

للتغيري االجتماعي. فاإذا متكن خوفك من القمع 

احلكومي من منعك عن التنظيم، فحينئذ فقط 

يكون العمالء الفدراليني قد انت�رشوا يف املعركة بال 

جهد يذكر.

ولقد قام مركز احلقوق الد�ستورية باإ�سدار كتيب 

اإذا جاء عميل يطرق االأبواب لتقدمي الن�سيحة اإىل 

الن�سطاء الذين من املرجح ا�ستهدافهم من قبل 

عمالء املباحث الفدرالية اأو غريهم من املحققني 

الفدراليني. ومنذ �سدوره الأول مرة عام 1989، حقق 

كتيب اإذا جاء عميل يطرق االأبواب رواجاً كبريًا بني 

جمموعات الن�سطاء عرب اأرجاء الدولة. وي�ستمل هذا 

الدليل على الن�سيحة اخلالدة التي ت�سمنها االإ�سدار 

االأ�سلي عالوة على حتديثات ثرية تعك�ش احلالة 

الراهنة للقانون واأدوات تنفيذه. كما يت�سمن هذا 

االإ�سدار املحدث مناق�سة �ساملة للتقنية الع�رشية، مبا 

فيها الهواتف اخللوية والربيد االإلكرتوين وت�سفح 

مواقع االإنرتنت. اأن هذا الدليل من االأحرى اعتباره 

م�سدرًا للمعلومات التي حتتاج اإليها حلماية نف�سك 

والن�سطاء االآخرين من حتريات احلكومة ولتزويدك 

بالقوة الالزمة ملوا�سلة الكفاح.

لقد حاولنا جاهدين تقدمي اإجابات وافية على 

جمموعة وا�سعة النطاق من االأ�سئلة املعنية 

بال�سيناريوهات العديدة التي قد يواجهها النا�سط. 

ونحن ناأمل اأن ي�ستفيد االأفراد واملجموعات من هذا 

الكتيب لو�سع واإعداد ردود عملية – اإذا جاء عميل 

يطرق االأبواب.

ي�سلط هذا الكتيب ال�سوء على �رشورة احل�سول على 

ا�ست�سارة قانونية يف جميع احلاالت. حيث ال يتمتع 

مركز احلقوق الد�ستورية باالإمكانيات التي توؤهله 

للتمثيل اجلنائي لالأفراد.

المقدمة



يوجد يف كل والية احتادات حمامني والذين يف 

مقدورهم اإحالة الق�سايا اإىل حمامني، والذين قد 

يقدم بع�سهم خدمات جمانية. اإذا كان هناك فرع 

 www.nlg.org للتجمع الوطني للمحامني

يف مدينتك، ف�ستجدهم دائماً قادرين على اإحالة 

الق�سايا اإىل حمامني يتمتعون باخلربة يف الق�سايا 

املثارة �سمن �سفحات هذا الكتيب.
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هل�يلزم�علي�

التحدث؟
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نف�سه  يعرف  �سخ�ش  الأي  قل  لذا،  للواقع.  خمالفاً 

�ستجعل  اإنك  القانون  تنفيذ  �سلطات  من  باأنه 

التحدث  عن  توقف  ثم   – اإليه  يتحدث  حماميك 

ورقم  العميل  ا�سم  على  اح�سل  اأمكن،  واإن  اإليه. 

جميعاً  وهي  بها،  يعمل  التي  الوكالة  وا�سم  هاتفه 

معلومات يجب اأن تتوافر على بطاقة العمل خا�سته 

اأو يكون على ا�ستعداد لتقدميها 

اأو  العميل  يغادر  اأن  فور  اإليك. 

الهاتف، حاول تدوين  يغلق خط 

التفا�سيل  من  ممكن  عدد  اأكرب 

حول هذه املداخلة، حيث �ستكون 

اأهمية  ذات  املعلومات  هذه 

ولالآخرين  املحامي  اإىل  بالن�سبة 

وكالة تطبيق  ات�سلت بهم  الذين 

ا�سم  تدوين:  حاول  القانون. 

ونوع  ال�سكلي  و�سفه  و/اأو  العميل 

ال�سيارة التي كان يقودها واالأ�سئلة 

والتعليقات  عليك  طرحها  التي 

هذه  اإجراء  وتاريخ  اللقاء؛  اأثناء  ذكرت  التي 

االت�سال  ومعلومات  وموقعها  وموعدها  املواجهة 

ما  عادة  فعله  اإجراء ميكنك  اأف�سل  اإن  �ساهد.  باأي 

اإ�سداءك  ميكنه  فاملحامي  حمامي.  اإ�رشاك  يكون 

التقا�سي مع حماية حقوقك.  الن�سح حيال كيفية 

كما يف و�سع املحامي التحدث اإىل العميل ومعرفة 

بع�ش  لو�سح  وال�سعي  التحقيق  حوله  يدور  ما 

جانب  اإىل  ا�ستجواب،  اأي  مو�سوع  على  القيود 

وحمايتك. لن�سيحتك  اال�ستجواب  اأثناء  احل�سور 

يلزم  ما  كل  هي  حمامي  من  مكاملة  تكون  اأحياناً 

حتى يرتاجع العميل.

اأنت  الكتيب:  هذا  يحويها  معلومة  اأهم  هي  هذه 

ما  وعادة  بال�سمت،  االلتزام  يف  باحلق  تتمتع 

التعديل  اأن  تفعله.  ما  اأف�سل  هو  هذا  يكون 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  لد�ستور  اخلام�ش 

معلومات  عن  االإف�ساح  على  اإجبارك  من  يحميك 

القانون. تطبيق  وكاالت  اإىل  جرم  باأي  تدينك 

ال�سهل  من  املقولة  هذه  اأن  اإال 

تنفيذها.  عك�ش  على  قولها 

حمققني  اإال  لي�سوا  فالوكالء 

قوة  تعلموا  فلقد  مدربني: 

االآخرين  اإ�سعار  وكيفية  االإقناع 

اخللق  ب�سوء  اأو  الذنب  اأو  بالرعب 

للمعلومات. طلباتهم  لرف�سهم 

عدم  اأن  اإىل  العميل  ي�سري  فقد 

اإمنا  معه  التحدث  يف  رغبتك 

وقد  تخفيه.  ما  وجود  على  يدل 

ي�سري كذلك اإىل اإنه ال يريد منك 

من  القليل  على  االإجابة  �سوى 

االأ�سئلة ثم يدعك ل�ساأنك. وقد يلجاأ العميل اأحياناً 

ق�سائي. تفوي�ش  مذكرة  باإ�سدار  تهديدك  اإىل 

لك  توعده  اأو  العميل  لتهديدات  ت�سمح  ال 

عدم  دوماً  االأف�سل  من  بك.  التالعب  اأو  باإخافتك 

كل  فاإذا حتدثت،  وجود حمامي.  بدون  التحدث 

اآخرين. و�سد  �سدك  ا�ستخدامه  ميكن  �ستقوله  ما 

ي�سدقك  ومل  كاملة،  احلقيقة  قلت  اإذا  حتى 

على  بالكذب  باتهامك  تهديدك  ميكنه  العميل، 

�سابط فدرايل – وهو ما يعترب جرمية حقيقية. اإىل 

اأي عميل يت�سل بك عفوياً. عادة ما يقول العمالء 

اإنك ل�ست جزًء من اأي حتقيقات، وهو ما قد يكون 

الزيارات�وعمليات�التفتيش



1. اإبان ن�رش هذا الكتيب، كان يوجد يف الواليات التالية بع�ش ال�سيغ من قانون توقف وعرف عن نف�سك: اأالباما، اأريزونا، اأركان�سا�ش، كولورادو، ديالوير، فلوريدا، 
جورجيا، اإيلينوي، اإنديانا، كان�سا�ش، لويزيانا، ميزوري، مونتانا، نربا�سكا، نيفادا، نيو هامف�ساير، نيو مك�سيكو، نيو يورك، ديكوتا ال�سمالية، اأوهايو، رود اأيالند، اأوتاه، 

فريمونت، وي�سكون�سن.
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بف�سل ن�سيحة حمامي، قد تفكر يف اإعالم اآخرين ممن 

قد يتاأثرون بهذا التحقيق بتلك املواجهة. فاإذا علم 

الن�سطاء بوجود حتقيق يتم، فقد يكونون اأكرث حر�ساً 

على حماية حقوقهم. فالتنظيم احل�سن وال�سغط العام 

الت�سهري  وحمالت  التهديد  حماوالت  عن  يك�سف  قد 

ويحد منها.



قد يطراأ عليك موقف ما ترى اإنه من االأف�سل اأن 

تتحدث اإىل العميل. فقد تكون �سحية جرمية اأو 

تكون �ساهدًا على حاالت انتهاك للحقوق املدنية 

يتم التحقيق فيها بوا�سطة احلكومة الفدرالية.

حتى يف مثل تلك الظروف، يجب اأن يكون لديك 

حمامي حا�رشًا.

فاملحامي يف و�سعه �سمان حماية حقوقك مع قيامك 

بتقدمي املعلومات ال�رشورية فح�سب ذات ال�سلة 

بحادثة بعينها. كما يف مقدور املحامي جتنب 

مثول ال�ساهد اأمام هيئة املحلفني الكربى اأو على 

اأقل تقدير ال�سيطرة على زمام االأمور اأثناء املثول 

اأمام املحكمة بحيث ال يتم انتهاك حقوق اأي من 

االأطراف.

اإذا قررت االإجابة على االأ�سئلة، عليك اأن تدرك 

جيدًا اأن الكذب على م�سوؤول حكومي اإمنا يعترب 

جرمية، بل اإنه يف الواقع من اأهم االأ�سباب 

التي تدعو اإىل عدم التحدث اإىل العمالء. فمن 

التكتيكات التقليدية التي تتبعها وكاالت تطبيق 

القانون الفدرايل هو الك�سف عن اأكرب قدر ممكن من 

املعلومات حول م�ستبه فيه اأو حول جمرد �سخ�ش 

ذي اأهمية بالن�سبة اإىل احلكومة. يقوم عقب ذلك 

العمالء الفدراليني بالتوجه اإىل ال�سخ�ش املعني يف 

اأي وقت عادي، كما هو احلال اأثناء تناول الع�ساء اأو 

يف حمطة احلافالت، ويوجهون اإليه اأ�سئلة يعرفون 

اإجاباتها بالفعل.

على �سبيل املثال، قد ي�ساألك اأحد العمالء ما اإذا 

كنت تعرف �سخ�ساً ما )الذي يعرفون بالفعل اإنك 

على معرفة به( اأو قد ي�ساألونك عما اإذا كنت حا�رشًا 

يف حدث ما )الذي يعرفون اإنك كنت حا�رشًا فيه 

بالفعل(. فاإذا انكرت بدافع الغريزة وقلت “ال”، 

فاإن هذا يعد جناية فدرالية يعاقب عليها القانون 

ما�هي�العواقب�التي�
تترتب�على�تحدثي؟

بال�سجن ملدة ترتاوح من خم�ش اإىل ثمان �سنوات. 

اإن اأكرث ما يثري الرهبة يف ذلك التكتيك التحقيقي 

اأن العديد من االأ�سخا�ش �سوف يجيبون على 

الفور بتلقائية بال على اأي �سوؤال نتيجة خلوفهم اأو 

لتوترهم. ولذا، كثريًا ما يلجاأ العمالء الفدراليون اإىل 

هذا التكتيك يف جميع اأنواع التحقيقات، كما مت 

ا�ستخدامه موؤخرًا ال�ستهداف الن�سطاء وحتويلهم اإىل 

خمربين �سد زمالئهم ال�سابقني.

اإن الكذب على م�سوؤول فدرايل لهو جرمية فدرالية 

وهي ت�رشي فقط على االأ�سئلة التي يتم توجيهها من 

قبل عمالء فدراليني. ومع ذلك، عليك االنتباه اإىل 

اأن الوكالء املحليني واحلكوميني، مثل اأع�ساء القوة 

امل�سرتكة ملكافحة االإرهاب التابعة للمدينة، يعتربون 

كذلك عمالء “فدراليني”. وباملثل، ثمة بع�ش الدول 

التي لديها جرائم م�سابهة ب�ساأن الكذب على م�سوؤول 

حكومي. ومن ثم، فاإن االختيار االأمن هو عدم 

التحدث اإىل �سلطات تطبيق القانون.

اإذا بداأت االإجابة على االأ�سئلة، ميكنك رف�ش متابعة 

االإجابة يف اأي وقت.
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ال ت�سمح لعميل تطبيق القانون على االإطالق 

بتفتي�سك �سخ�سياً اأو تفتي�ش ممتلكاتك بدون مذكرة 

تفتي�ش. فيلزم على عمالء تطبيق القانون احل�سول 

على مذكرة تفتي�ش ليحق لهم تفتي�ش ممتلكاتك 

اإال يف حاالت معينة حمدودة. اأنت غري م�سموح لك 

قانوناً اإال بال�سماح لعمالء تطبيق القانون بالدخول 

اإىل منزلك اأو مكتبك اأو اأي مكان اآخر خا�ش بك اإذا 

كانت لديهم مذكرة.

قد يقوم العمالء بتفتي�ش منزلك بدون مذكرة اإذا 

�سمحت لهم بذلك، وهم مدربون على طلب موافقتك 

ل�سمان عمليات تفتي�ش اأقل. احذر من االأ�سئلة 

التي مت و�سعها خ�سي�ساً حلثك على املوافقة على 

التفتي�ش، فقد تبدو هذه االأ�سئلة بريئة مثل “هل 

متانع يف اأن اأدخل؟” فاإن ال�سماح للعميل بالدخول 

اإىل منزلك قد ميثل موافقة على تفتي�ش املكان 

باأكمله.

�رشعاً، تعد االإجابة االأف�سل لطلب التفتي�ش هي “اأنا ال 

اأوافق على التفتي�ش”. قل ذلك ب�سوت مرتفع وبفخر 

بحيث ميكن الأي �ساهد �سماع �سوتك.

العمالء أحد طلب إذا ماذا
شقتي تفتيشمنزليأو

مكتبي؟ أو
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مذكرة التفتي�ش عبارة عن اأمر حمكمة ي�رشح 

ل�سلطات تطبيق القانون تفتي�ش موقع حمدد 

واحتجاز االأدلة.

يهدف التعديل اخلام�ش اإىل حماية االأ�سخا�ش 

�سد عمليات التفتي�ش غري املعقولة. اإال يف 

حالة تطبيق ا�ستثناء، يطلب من عمالء تطبيق 

القانون احل�سول على مذكرة تفتي�ش الإجراء 

عملية تفتي�ش. هذا ويلزم دعم مذكرات 

التفتي�ش ب�سبب مرجح، اإىل جانب حقائق 

يق�سم على �سحتها مقدم طلب املذكرة. يلزم 

اأن تكون مذكرة التفتي�ش معنية باملنطقة 

املحددة التي �سيتم تفتي�سها واالأغرا�ش التي 

�سيتم البحث عنها. كذلك يجب اأن يقوم قا�ش 

بالتوقيع على مذكرة التفتي�ش واأن يتم تاأريخها 

بتاريخ حديث )يف غ�سون اأ�سبوعني( مع 

ذكر العنوان ال�سحيح للموقع. يق�سد بال�سبب 

املرجح �رشورة وجود وقائع تفيد بوجود دليل 

على اإنه من االأرجح اأن يتم اكت�ساف جرمية يف 

املنطقة املطلوب تفتي�سها. يجب اأن ي�ستند 

ال�سبب املرجح على حقائق – فاحلد�ش وحده 

ال يكفي.

م�سلحني مبذكرة التفتي�ش، يحق لعمالء تطبيق 

القانون تفتي�ش ممتلكاتك. فاإذا مل ت�سمح لهم 

بالدخول، ف�سوف يلجئون على االأرجح اإىل 

ا�ستعمال القوة لتنفيذ التفتي�ش.

التفتيش مذكرات

تعرف�على�
أدواتهم



ميكن لزميل ال�سكن املوافقة على تفتي�ش املكان 

ال�سائع امل�سرتك ومكانه اخلا�ش. بينما ال يجوز لزميل 

ال�سكن املوافقة على تفتي�ش املكان اخلا�ش ب�سخ�ش 

اآخر يف منزل م�سرتك اأو �سقة م�سرتكة. وبكلمات 

اأخرى، ميكن لزميل ال�سكن املوافقة على تفتي�ش 

مطبخك اأو غرفة املعي�سة اأو احلمام امل�سرتك، لكنه 

ال يجوز له املوافقة على تفتي�ش غرفة نومك اخلا�سة، 

اإال اإذا كان ي�ساركك اإياها اأو اإذا كانت ت�ستخدم 

كمكان م�سرتك على نحو ما.

ميكن لالأزواج/الزوجات املوافقة على تفتي�ش الغرف 

اخلا�سة لل�رشكاء حيث يعتربون اأنهم ميتلكون �سلطة 

م�سرتكة على جميع اأرجاء املنزل. وباملثل، يحق 

للوالدين املوافقة على تفتي�ش االأماكن اخلا�سة 

باأطفالهم. واإجمااًل للقول، اإذا كنت ت�سارك غرفة نوم 

مع زميل �سكن اأو �رشيك، ميكنهم املوافقة على 

تفتي�ش ذلك املكان.

للحماية �سد عمليات التفتي�ش غري املرغوبة، احر�ش 

على اأن يظل املكان اخلا�ش بك خا�ساً. فاإذا �سمحت 

لزمالء ال�سكن بالتمتع بحرية الدخول وال�سيطرة على 

املكان اخلا�ش، �سيجوز لهم املوافقة على تفتي�ش 

هذا املكان. لذا عليك اإخبار زمالء ال�سكن وزمالء 

املكتب واأي �سخ�ش تت�سارك معه يف اأي مكان اأال 

يوافقوا مطلقاً على اإجراء عمليات تفتي�ش الأي مكان، 

وال �سيما مكانك اخلا�ش.

هل�يمكن�للعمالء�تفتيش�
نفايتي؟

فور اأن ت�سع النفايات خارج منزلك، يجوز للعمالء 

تفتي�سها دون مذكرة اأو اأي قيد قانوين اآخر.فلقد 

تو�سلت املحاكم اإىل عدم وجود اأي حق باخل�سو�سية 

يف قمامتك حيث اإنك ت�سلمها اإىل اجلمهور العام. 

لذا، قم بتمزيق اأي م�ستندات ح�سا�سة اأو قم 

بتدمريها على اأي نحو اآخر قبل التخل�ش منها.

ماذا�إذا�لم�أكن�متواجدًا�
وطلب�أحد�العمالء�من�

زميلي�في�السكن�
تفتيش�ممتلكاتي؟
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ال تخ�ش من تهديدات العميل باحل�سول على 

مذكرة اأو اأمر اإح�سار، فهذه واحدة من اأقدم احليل 

التقليدية. فاإذا كان من ال�سهل عليه اإح�سار واحد، 

مل يكن ليهدر الوقت يف حماولة احل�سول على 

تعاونك التطوعي. مرة اأخرى، كل ما عليك هو تاأكيد 

عدم موافقتك على اأي تفتي�ش واإنك لن تتكلم 

دون وجود حماميك.

ماذا�إذا�هددني�أحد�
العمالء�بإصدار�مذكرة�

مثول�أمام�المحكمة�أو�
مذكرة�إحضار�إذا�لم�أتحدث�
أو�أوافق�على�التفتيش؟

ماذا�إذا�ادعى�أحد�
العمالء�وجود�إذن�تفتيش�

معه؟�

اإذا ادعى عميل اأن بحوزته مذكرة، اطلب منه 

روؤيتها. يجب اأن تكون م�سابهة ملذكرة التفتي�ش 

الب�سيطة امل�سورة هنا ويجب اأـن تكون موقعة من 

قا�ش لتكون �ساحلة. كذلك يجب اأن تكون مذكرة 

التفتي�ش حمدد بها املكان الذي �سيتم تفتي�سه 

وال�سيء )االأ�سياء( التي �سيتم التفتي�ش عنها. فال 

توافق على قيام العميل بتفتي�ش اأي اأماكن غري 

م�سمنة حتديدًا يف مذكرة التفتي�ش.

اإن جمرد وجود مذكرة تفتي�ش مع العميل ال يعني 

اإنه يلزم عليك االإجابة على اأية اأ�سئلة. فحافظ على 

حقك يف االلتزام بال�سمت اأثناء التفتي�ش ـ اأعلن 

بو�سوح عن عزمك هذا اإذا كالبك العميل باالإجابة 

على اأية اأ�سئلة.

تتمتع �سلطات تنفيذ القانون ب�سلطات وا�سعة النطاق 

على �سعيد تفتي�ش ال�سيارات بدون مذكرة. فاإذا 

كان يتوفر لدى العميل �سبب مرجح لالعتقاد بوجود 

دليل جرمية ما داخل اأي �سيارة، يجوز للعميل، بدون 

مذكرة، تفتي�ش تلك ال�سيارة واأي حاوية داخل ال�سيارة 

يكون حجمها منا�سب الحتواء الغر�ش الذي لديه 

�سبب مرجح للبحث عنه. على �سبيل املثال، اإذا كان 

العميل لديه �سبب مرجح لالعتقاد باأنك قد �رشقت 

جهاز تلفزيون كبري احلجم، ميكنه تفتي�ش حقيبة 

ال�سيارة، بينما ال يحق له تفتي�ش �سندوق القفازات اأو 

�سندوق عدة �سغري موجود داخل ال�سيارة. اإذا كان 

لديه �سبب مرجح لتفتي�ش حاوية مت و�سعها حديثاً 

داخل ال�سيارة، فال يجوز له تفتي�ش �سوى هذه احلاوية 

فح�سب.

اإذا مت اإلقاء القب�ش عليك واحتجاز �سيارتك، يجوز 

ل�سلطات تنفيذ القانون اإجراء تفتي�ش جلرد حمتويات 

ال�سيارة بدون مذكرة. وهو ما يعني اإنه يحق لل�رشطة 

تفتي�ش �سيارتك لت�سجيل ما يوجد بداخلها، كما 

يحق لهم ا�ستخدام كل ما يوجد بداخلها �سدك الأي 

�سبب. يجب اأن تتم عمليات التفتي�ش للجرد وفقاً 

لالإجراءات املحلية املقررة، وال يجوز لل�رشطة ا�ستخدام 

تفتي�ش اجلرد كذريعة الإجراء تفتي�ش بدون مذكرة.

ما�هي�الحقوق�التي�
أتمتع�بها�وتخولني�الحق�

في�منع�العمالء�من�
تفتيش�سيارتي؟
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اإذا مت اقتحام منزلك اأو مكتبك، اأو اإذا مت توجيه 

اأية تهديدات لك اأو ملنظمتك اأو الأحد زمالئك يف 

العمل، قم مب�ساركة تلك املعلومات مع كل من له 

�سلة بهذا االأمر واتخذ خطوات فورية لزيادة االأمن 

ال�سخ�سي واأمن املكتب. يتعني عليك االت�سال 

مبحامي على الفور.

ما�الذي�يتعين�علي�
فعله�إذا�اكتشفت�اقتحام�
أحدهم�لمكتبي�أو�منزلي�
وكنت�أشك�في�أن�الدافع�

وراء�ذلك�هو�تجميع�
المعلومات�االستخباراتية؟

تتيح عمليات تفتي�ش “الت�سلل واختال�ش النظر” للحكومة، مبوجب موافقة �رشية من اإحدى املحاكم، اإجراء 

عمليات تفتي�ش ومراقبة دون اإخطار ال�سخ�ش حمل التفتي�ش. وحيث اإن عمليات تفتي�ش الت�سلل واختال�ش 

النظر من املفرت�ش اإجراوؤها على نحو �رشي، فعادة ما تتم عن طريق اقتحام االأماكن ودخولها.

عادة ما يلزم على العميل املثول اأمام قا�ش مو�سحاً االأ�سباب املرجحة التي تدفعه اإىل طلب مذكرة تفتي�ش. 

اأمام حمكمة مراقبة املخابرات االأجنبية، على الرغم من ذلك، ميكن اأن يح�سل العمالء على ت�رشيح 

باإجراء تفتي�ش بالت�سلل واختال�ش النظر اإذا متكنوا من الربهان على اأن التفتي�ش �سوف يوفر معلومات 

خمابرات اأجنبية. كما لي�ش بال�رشورة اأـن يكون جميع معلومات املخربات االأجنبية هو الدافع الرئي�سي 

وراء التفتي�ش، بل يجب اأن يكون فقط �سبباً مهماً للتفتي�ش. وهو ما يعني اإنه ميكن للعميل احل�سول على 

ت�رشيح بتفتي�ش منزلك جلمع االأدلة على اأعمال اإجرامية طاملا كان جمع معلومات املخابرات االأجنبية من 

�سمن اأهداف التفتي�ش.

بينما مت ت�سميم عمليات تفتي�ش الت�سلل واختال�ش النظر بهدف جمع معلومات املخابرات االأجنبية، �سمحت 

معظم املحاكم با�ستخدام اأدلة ومعلومات مت احل�سول بوا�سطة عمليات تفتي�ش الت�سلل واختال�ش النظر 

بهدف ا�ستخدامها يف الدعاوى اجلنائية.

تعرف�على�أدواتهم
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عمليات�تفتيش�"التسلل�واختالس�النظر"



ت�رشيح االعتقال هو اأداة ت�ستخدمها ال�رشطة وغريها 

من الوكاالت املعنية بتطبيق القوانني لتدخل 

اإىل منزلك وتنفذ اأمر االعتقال. ويعد واحدًا من 

املنافذ املتعددة ملتطلبات ت�ساريح التفتي�ش هو 

اأنه مبجرد تواجد العمالء داخل منزلك، حتى ولو مل 

يكن معهم �سوى ت�رشيح باالعتقال، فلديهم مهلة 

كبرية باإجراء التفتي�ش. وميكنهم القيام بتفتي�ش 

فوري للمناطق املحيطة بك دون حيازتهم الإذن 

بالتفتي�ش. كما يحق لعمالء تطبيق القانون اإجراء 

“تفتي�ش وقائي” �سامل للمنزل اإذا كان لديهم 
اعتقاد باإمكانية تواجد �سخ�ش خِطر فيه.

ماذا�أفعل�في�حالة�حضور�
العمالء�ومعهم�تصريح�

باالعتقال؟

ت�رشيح االعتقال هو اأمر من املحكمة ي�سمح لعمالء تنفيذ القانون باعتقال �سخ�ش حمدد. يتم اإ�سدار 

ت�رشيح االعتقال والتوقيع عليه من قبل املحكمة بناًء على التقدم بطلب م�سفوع بالق�سم من قبل هيئات 

تنفيذ القانون يوؤكد اأنه هناك �سبب مقنع باأن هناك جرمية قد وقعت، واأن الفرد اأو االأ�سخا�ش الواردة 

اأ�سمائهم يف الت�رشيح هم من ارتكبوها.

وبوجه عام، فال حتتاج ال�رشطة اأو اأية جهة اأخرى لتنفيذ القانون اإىل احل�سول على ت�رشيح باالعتقال 

لتنفيذ اأمر القب�ش. فبمجرد تاأكدهم من ارتكاب اجلرمية، ميكنهم القيام باالعتقال.

وهناك ا�ستثنائان �سائعان لهذه القاعدة. االأول، يحتاج عمالء تنفيذ القانون يف معظم الواليات ولي�ش 

جميعها، للح�سول على ت�رشيح باالعتقال للجنايات التي مل ي�سهدوها باأنف�سهم. من املهم اأن تالحظ، اأنه 

يحق لعمالء تنفيذ القانون، االعتقال بتهمة ارتكاب جرمية دون احل�سول على ت�رشيح. والثاين، حتتاج 

هيئات تنفيذ القانون بوجه عام اإىل حيازة اإذن باالعتقال عند اعتقالك من املنزل. وعلى اأي حال، فمن 

املمكن اأن تقوم جهات تنفيذ القانون باعتقالك من منزلك دون ت�رشيح باالعتقال، يف حالة توقعهم الأن 

تقوم بتدمري االأدلة اأو اأنهم كانوا يطاردونك اإىل اأن اختباأت يف منزلك اأو منزل اأي �سخ�ش اآخر.

تعرف�على�أدواتهم

مذكـــــــرة�إحضــــــار

يف حالة قدوم عمالء تنفيذ القانون اإىل منزلك 

)اأو اأي مكان اآخر( ومعهم ت�رشيح باالعتقال، فاأف�سل 

ما ميكنك فعله هو اخلروج وت�سليم نف�سك. وقم 

باإغالق الباب خلفك، اإذا كان فعل ذلك اآمناً. لو كان 

عمالء تنفيذ القانون ميلكون ت�رشيحاً بالقب�ش عليك، 

ف�سيقومون باعتقالك. ال متنحهم الفر�سة لقيامهم 

بتفتي�ش منزلك بدون ت�رشيحاً بذلك.
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يجب اأن ت�سعى اإىل اإ�سقاط مذكرة اال�ستدعاء تلك 

قبل تاريخ املثول املو�سح فيها، لكن حتى يف 

مذكرات اال�ستدعاء التي تتطلب احل�سور الفوري باأمر 

الدولة ال ميكن تنفيذها اإال باأمر ق�سائي. 

لو ظهر �سخ�ش ما عند بابك وحاول ت�سليمك مذكرة 

ا�ستدعاء، خذها فح�سب. ال ت�سمح لهذا ال�سخ�ش 

بالدخول، وال جتب على اأية اأ�سئلة، وال توافق على 

قيامه بالتفتي�ش. فمذكرة اال�ستدعاء ال متنح العميل 

احلق يف اتخاذ اأي اإجراء فوري.

يجب اأن ت�ستعني بخدمات حمامي لي�ساعدك 

يف اإ�سقاط مذكرة اال�ستدعاء. وعلى النقي�ش من 

ذلك، لو علمت باأنه قد مت ا�ستدعاء طرف خارجي 

ملعلومات ب�ساأنك – فلي�ش من املهم اأن توجه مذكرة 

اال�ستدعاء مبا�رشة اإليك.

ما�الذي�يتعين�علي�
فعله�إذا�تلقيت�مذكرة�

استدعاء؟
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أوامـــــر�اإلحضـــــار
مذكرة اال�ستدعاء هي اأمر ي�سدر من ال�سلطات احلكومية يطالب �سخ�ش ما بت�سليم اأدلة مادية كامل�ستندات، 

اأو بال�سهادة يف املحكمة.

من ال�سهل جدًا احل�سول على مذكرات اال�ستدعاء. عادة ما يتم ملوؤها من قبل موظف حكومي، اأو كاتب 

املحكمة، اأو حتى من املحامي اخلا�ش.

ال حتتاج مذكرات اال�ستدعاء اإىل اأن يتم عر�سها على الق�ساء قبل اإ�سدارها. كما اأن االأدلة التي يجب 

تقدميها للح�سول على مذكرة ا�ستدعاء قليلة جدًا؛ حيث اإنه يتم اإ�سدار مذكرات اال�ستدعاء يف حال كان 

هناك اأي �سبب مقنع اأن ما �سيتم تقدميه من اأدلة مادية اأو �سهادة اأمام املحكمة �ستوفر معلومات هامة 

متعلقة بالق�سية التي يتم التحقيق فيها.

ال�سهولة التي يتم بها اإ�سدار مذكرات اال�ستدعاء جعلت منها اأداة قوية جدًا، على خالف اأذون التفتي�ش 

وغريها من االأدوات احلكومية االأخرى، والتي ميكن تداولها اأمام الق�ساء قبل املثول. يف حالة ت�سلمك 

ملذكرة ا�ستدعاء، ميكنك التحرك يف اإجراءات “اإ�سقاط” مذكرة اال�ستدعاء اإذا كانت عامة جدًا اأو مبالغ 

فيها اأو ت�سعى للح�سول على مادة حممية مبوجب القانون، مبا يف ذلك املواد املحمية مبوجب الد�ستور. 

مبجرد اأن يتم اإ�سقاط مذكرة اال�ستدعاء، فلن يكون هناك حاجة اإىل امل�ستندات اأو �سهادة ال�سخ�ش 

امل�ستلم.

وتت�سكل خطورة مذكرات اال�ستدعاء يف اأن جهة تنفيذ القانون قد تقوم با�ستدعاء اأطراف خارجية اأخرى 

والذين قد يكون لديهم معلومات عنك. قد تقوم احلكومة با�ستدعاء اأفراد اآخرين بناًء على الر�سائل 

االإلكرتونية التي قد اأر�سلتها لهم. الأن هوؤالء االأطراف اخلارجيني لي�ش لديهم نف�ش الرغبة التي لديك يف 

اإ�سقاط مذكرة اال�ستدعاء، ويرغبون ب�سكل اأكرب يف اال�ستجابة ملذكرة اال�ستدعاء دون منازعة.

تعرف�على�أدواتهم
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IMAGEاالختراق�
والمراقبة�البشرية

اإن ا�ستخدام العمالء املتخفيني واملخربين ال�رشيني اأمر ال مفر منه يف التحقيقات التي جتريها وكاالت 

تنفيذ القانون مبوجب القوانني احلديثة. متنح القدرة على زرع عمالء متخفيني اأو خمربين يف احلركات 

التقدمية اأو املنظمات، لهيئات تنفيذ القانون نوع من �سالحية الو�سول اإىل املعلومات التي ال ميكن تقريباً 

الو�سول اإليها بالطرق االأخرى. االخرتاق هو و�سيلة مفيدة جدًا يف احل�سول على املعلومات ال�رشية اخلا�سة 

باأن�سطة االأفراد اخلا�سة، وتوفر لوكاالت تنفيذ القانون القدر الكايف من املعلومات الالزمة الإمتام التحقيقات. 

يقدم املخربون والعمالء املتخفون تقاريرهم اإىل هيئات تنفيذ القانون عن االأفراد امل�ساركني يف احلركة 

وجوانبها التكتيكية والتنفيذية. من املمكن اأن يعملوا اأي�ساً على توجيه اأو ت�سجيع امل�ساركني على 

ارتكاب اأفعال غري قانونية يف ظل حماولتهم العتقالهم. وقد قررت املحكمة ب�سكل عام بحظر اإف�ساء ا�سم 

املخرب مبوجب قوانني ال�رشطة اإال يف حالة كان ذلك �رشورياً ال�ستخدام الدفاع يف املحكمة اجلنائية، 

ولهذا فمن النادر اأن يتم ا�ستدعاء املخربين لل�سهادة يف املحكمة، ذلك لل�سماح لهم بالت�رشف بقدر 

�سئيل من حتمل امل�سوؤولية.

المخبــــــــرون
املخربون هم اأفراد غري موظفني ب�سفتهم عمالء تنفيذ قانون، يقومون بتزويد وكاالت تنفيذ القانون 

باملعلومات، وعادة ما يكون ذلك مقابل االأموال. عادة ما يكون املخرب قد �سارك �سابقاً – وعلى دارية 

جيدة – يف احلركات اأو املوؤ�س�سات التي تتحرى عنها الوكالة.

تعرف�على�أدواتهم
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العمـــالء�المتخفـــــون

الشهــود�المتعــاونون

العميل املتخفي هو �سابط يف هيئات تنفيذ القانون والذي ي�ستخدم ا�سماً م�ستعارًا وهوية مزيفة ليخرتق 

حركة ما اأو منظمة بغر�ش جمع املعلومات اأو االأدلة. يف حاالت االخرتاق ال�سيا�سي، عادة ما يتخذ العميل 

موقف املتعاطف مع املنظمة، بغر�ش ك�سب ثقة االأع�ساء الرئي�سني فيها ومن ثم ي�ستخدم هذه ال�سالحية 

يف جمع املعلومات اخلا�سة ورفعها اإىل الوكالة املعنية بالتحقيق. قد يكون هناك هدف ثانوي اآخر 

وهو التمهيد الإجراء حتقيق م�ستقل اآخر. عادة ما يقوم العمالء املتخفون باختالق ق�سة للتغطية كما هو 

وراد بالتف�سيل يف متطلبات املهمة باالإ�سافة اإىل ال�سرية الذاتية واملظهر الذي ينا�سب ق�سة التغطية على 

االأن�سطة اجلارية واملا�سية.

هناك ت�سابه بني املخربين وال�سهود املتعاونني، فيما عدا اأن ال�سهود املتعاونني عادة ما يوافقون 

على “الو�ساية” اأو “االنقالب” بعد اأن يتم تهديدهم بتعر�سهم للمحاكمة. يديل ال�سهود املتعاونون 

ب�سهاداتهم اأمام املحكمة مقابل اإ�سقاط كافة التهم �سدهم لو كان هناك اأي منها.

عادة ما تقوم وكاالت تنفيذ القانون بتجنيد املخربين وال�سهود املتعاونني من فئة االأفراد الن�سطني 

فعلياً داخل احلركات اأو التنظيمات امل�ستهدفة. يف الغالب تقوم وكاالت تنفيذ القانون بتهديد هوؤالء 

االأفراد بتوقيع عقوبات م�سددة ت�سل بال�سجن، اأو عر�ش بعدم توجيه التهم اإليهم مقابل وعد منهم 

بالتبليغ عن غريهم يف احلركة. 

وعلى اجلانب االآخر، فاإن العمالء املتخفني ي�ستخدمون هويات مزيفة منذ بداية تدخلهم يف اأي حركة اأو 

تنظيم.

تعرف�على�أدواتهم

تعرف�على�أدواتهم
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هل�هناك�حدود�لما�
يمكن�للعمالء�والمخبرين�

المتخفيين�القيام�به؟

ما�هو�اإليقاع�في�
الشرك؟

ال توجد قوانني حمددة حتكم اأو حتد من 

ا�ستخدامات هيئات تنفيذ القانون للعمالء املتخفني 

اأو املخربين، وما لي�ش هناك اأية قيود على اأنواع 

جرائم االخرتاق امل�ستخدمة يف التحقيقات. على 

خالف الدول االأخرى، فاإن اللجوء للممار�سات املتخفية 

ال يحتاج اإىل ت�رشيح، فال يكون �سباط تنفيذ 

القانون بحاجة اإىل الإظهار اأنه يتم ا�ستخدام خمرب 

اأو عميل متخفي يف حتقيقات بعينها. وال يحكم 

ا�ستخدام املباحث الفيدرالية للعمالء املتخفني �سوى 

االإر�سادات الداخلية العامة والتي مت و�سعها بناًء على 

نتائج التقرير النهائي الذي اأعدة جمل�ش ال�سيوخ ملا 

يتعلق بدرا�سة اأن�سطة احلكومة املرتبطة باملمار�سات 

اال�ستخباراتية )1976(. ذكر التقرير تفا�سيل حول 

 )COINTELPRO( برنامج العمليات املموهة

التابع للمباحث الفيدرالية والذي يتمتع ب�سمعة 

�سيئة، على العمليات يف الفرتة ما بني 1956 حتى 

1971 والتي ا�ستهدفت ن�سطاء وتنظيمات منها 
الدكتور مارتني لوثر كينج، و جي اآر، وتنظيم النمر 

االأ�سود. 

وكا�ستجابة لذلك التقرير، قام املدعي العام 

االأمريكي ب�سن قوانني داخلية لتحكم العمليات 

ال�رشية للمباحث الفيدرالية ونظمت ا�ستخدام العمالء 

واملخربين املتخفني. ويف الوقت الذي كانت فيه 

تلك االإر�سادات قوية يف بدايتها، فقد اأخذت ت�سعف 

�سيئاً ف�سيئاً مع تعاقب االإدارات. ففي الوقت احلايل 

ت�سمح هذه االإر�سادات با�ستخدام ممار�سات عدوانية 

والتي قد �سممت يف االأ�سا�ش ملنعها.عالوة على ذلك 

فلم تكن تلك االإر�سادات قابلة للتطبيق يف املحكمة، 

لهذا فهي ال توفر �سوى حماية حمدودة من االخرتاق 

واملراقبة. مبعنى اآخر، لو قام عميل بجمع اأدلة مبا 

يخالف ت�رشيعات املباحث الفيدرالية، فتظل اإمكانية 

ا�ستخدام هذه االأدلة يف املحكمة.

يعترب عدم االإيقاع يف ال�رشك هو اأكرث القيود 

املفرو�سة على العمالء واملخربين املتخفني. االإيقاع 

يف ال�رشك هو اأن يقوم العميل اأو املخرب املتخفي 

يف زراعة اأو حتفيز الفرد على فكرة ارتكاب جرمية 

مل يكن لريغب يف ارتكابها ومن ثم ي�سجعه على 

ارتكابها بغر�ش حماكمته. تنظر املحاكم يف ن�سب 

ال�رشاك بتمعن، كما اأنها متنح م�ساحة كبرية من 

احلرية للمخربين والعمالء املتخفني الذين يقرتحون 

اأو ي�سجعون على ارتكاب االأفعال غري القانونية. 

بينما تتباين اال�ستثناءات الدفاعية �سد الوقوع يف 

ال�رشك من والية اإىل اأخرى، فاإنها يف جمملها تعترب 

دفاعاً غري فعال اإذا قام العميل املتخفي بعر�ش 

اجلرمية فقط. يف بع�ش الواليات ال يعترب االإيقاع يف 

ال�رشك دفاعاً ذا قيمة لو راأت هيئة املحلفني اأن الفرد 

مل يكن ليقبل على ارتكاب اجلرمية. ويف الواليات 

االأخرى، ال يعترب االإيقاع يف ال�رشك دفاعاً على 

االإطالق لو كانت اجلرمية تنطوي على “التهديد اأو 

الت�سبب يف اإيذاء ج�سدي” ولهذه االأ�سباب ال ميكن 

االعتماد على توافر دفاع االإيقاع يف ال�رشك.

18

إذا جاء عميل يطرق األبواب – االختراق والمراقبة البشرية



ما�هي�الحدود�الدستورية�
لسلطات�العميل�التي�

تخوله�االختراق؟

ي�سمح ب�سكل عام للمخربين والعمالء املتخفني 

بح�سور االجتماعات العامة، مبا يف ذلك التي تعقد 

يف دور العبادة. وقد وجدت املحكمة يف بع�ش 

االأوقات انتهاكات للد�ستور من قبل هيئات تنفيذ 

القانون حني تدخلها يف قدرة املجموعات على 

ممار�سة حقوق حرية التعبري والتفكري. وباملثل، فقد 

وجدت املحكمة انتهاكاً للمادة االأوىل من الد�ستور من 

قبل هيئات تنفيذ القانون عندما تقوم بجمع ون�رش 

معلومات عن التنظيمات اأو الن�سطاء.

ومل جتد املحكمة خرقاً للد�ستور يف ت�سبب عمالء 

تنفيذ القانون يف تعكري اأجواء االجتماعات العامة 

قد وجدت املحاكم ب�سكل روتيني اأنه ال يوجد 

خرق للمادة الرابعة من الد�ستور يف قيام العمالء 

املتخفني بت�سجيل املحادثات �رشياً، حيث اإنه يحول 

دون عميالت التفتي�ش واالعتقال غري املربرة.

كما اأن املحاكم قررت اأن قيام املخربين اأو العمالء 

املتخفني بت�سجيل املحادثات ال يعد خرقاً للمادة 

اخلام�سة من الد�ستور حيث اإنها حتول دون االعرتاف 

بارتكاب اجلرمية. وباملثل، لو قمت بدعوة اأحد 

العمالء املتخفني اإىل منزلك اأو اأي من االأماكن 

اخلا�سة دون علم منك، فتعترب املحكمة ذلك مبثابة 

“موافقة” منك على اأن يقوم العميل بالتفتي�ش. لو 
�ساهد هذا العميل ما قد يعد �سبباً حمتماًل جلرمية، 

فمن حقه اأن يقوم با�ستدعاء عمالء تنفيذ االآخرين 

مل�ساركته يف عملية التفتي�ش بناًء على املوافقة التي 

منحتها لهذا العميل املتخفي.

وقد نزعت بع�ش املحاكم اإىل تطبيق نف�ش النتيجة 

على املواقف التي يقوم فيها الهدف بغري علم 

بدعوة احد املخربين اإىل دخول منزله.
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كيف�يمكنني�تحديد�أدلة�
االختراق؟

هناك عدة طرق للتعرف على الدخيل. قد يتطوع 

العميل اأو املخرب لتنفيذ االأن�سطة التي متنحه �سالحية 

الو�سول اإىل امل�ستندات الهامة اأو اجتماعات املجموعة، 

مثل امل�ستندات املالية، وقوائم االأع�ساء، واملذكرات 

وامللفات ال�رشية.

وقد يعمل املخربون والعمالء املتخفون على 

ت�سجيع ارتكاب االأفعال املخالفة للقانون وجمادلة 

من يخالفهم الراأي واتهامه باجلنب. وعادة ما يقوم 

العمالء واملخربون باتهام غريهم باأنهم عمالء اأو 

خمربون، وبهذا يقومون باإبعادهم عن بوؤرة االهتمام 

وت�ستيت املجموعة عن اأعمالها.

قد ال يكون هناك م�سدر دخل وا�سح للعميل اأو 

املخرب املتخفي عن فرتة من الزمن، اأو قد يكون 

لديه الكثري من االأموال التي قد يتقا�ساها من عمله.

حاول احل�سول على معلومات تخ�ش ال�سخ�ش 

امل�سكوك يف كونه عمياًل اأو خمربًا. حترى بالتعاون 

من املنظمة عن االأماكن التي كان يقطنها العميل 

فيما م�سى للتحقق ما اإذا كان اأحد �سيتعرف عليه 

اأم ال.

لرتى ما ميكنك التو�سل اإليه عرب االنرتنت، اأو 

من ال�سجالت العامة كتقارير االأر�سدة، اأو البطاقات 

االنتخابية والرهونات التي حتتوي على بيانات 

وفرية، مبا يف ذلك العناوين احلالية وال�سابقة. كما 

اأنه باإمكانك مراجعة قوائم حديثي التخرج من 

اأكادمييات ال�رشطة املحلية حني توافرها؛ لكن، عليك 

اأن تتذكر اأن ال�سخ�ش امل�سكوك فيه قد ال يكون 

م�ستخدماً ال�سمه احلقيقي.

لي�ش من ال�رشوري اأن يكون ال�سخ�ش الذي تنطبق 

عليه هذه املوا�سفات يعمل كمخرب اأو عميل متخفي. 

فعليك توخي احلذر وال تتهم اأي �سخ�ش بكونه 

عمياًل اأو خمربًا ما مل يكن لديك الدليل القاطع على 

ذلك.
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ما�هي�اإلجراءات�
الوقائية�التي�يمكنني�

اتخاذها�لحماية�
منظمتي؟

احتفظ ب�سجل لكل عمليات املراقبة اأو التالعب 

�سواء كانت موؤكدة اأو م�سكوك فيها. قم بتدوين 

التواريخ، واالأماكن، واحل�سور؛ وو�سفاً تف�سيلياً لكل 

�سيء يحدث؛ واأية تعليقات تف�رش حمتوى التجربة 

وو�سفاً تف�سيلياً لتاأثري هذا احلدث على االأفراد اأو 

املنظمة. قم بعقد اجتماع ملناق�سة عمليات التج�س�ش 

وامل�سايقات، وحدد ما اإذا كان اأي من اأع�سائك قد 

تعر�ش مل�سايقات اأو الحظ اأن�سطة مراقبة والتي يبدو 

اأنها موجهه اإىل اأن�سطة املنظمة. قم مبراجعة االأن�سطة 

امل�سبوهة اأو ال�سعوبات التي تواجه املجموعة، وحاول 

حتديد ما اإذا كان هناك من �سارك يف هذه االأحداث 

�سواء كان فردًا واحدًا اأو اأكرث.

رمبا ت�سطر اإىل تقدمي طلبات بتطبيق قانون 

حرية الن�رش حلماية منظمتك من مثل تلك الوكاالت 

كاملباحث الفيدرالية، وزارة االأمن الوطني، ودائرة 

امل�رشوبات الكحولية والتبغ واالأ�سلحة النارية، 

وغريها من الوكاالت الفيدرالية. وتقدم بطلب مماثل 

اإىل وكاالت تنفيذ القانون املحلية والدولية مطالباً 

بتطبيق قوانني حرية املعلومات املتبعة يف 

واليتك. واالأكرث اأهمية، هو اأال ت�سمح باأن ي�سيطر 

الرعب من االخرتاق على منظمتك حتى ي�سيبها 

بال�سلل. قد يكون الرعب مدمرًا بنف�ش قدر االخرتاق.
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المراقبة�اإللكترونية

االتصــاالت�الهــاتفية

يتناول هذا الف�سل الطرق التي ي�ستخدمها العمالء يف زرع اأجهزة الت�سنت ُمراقبة امُلكاملات الهاتفية وا�ستخدام 

االإنرتنت خالل حتقيقاتهم. وحيث اإن حياتنا اأ�سبحت تت�سم بالرقمية يف كافة االأوقات، فمن ثم تزايد 

ا�ستخدام العمالء للُمراقبة االإلكرتونية يف جمع املعلومات. ومع االأ�سف، حماوالت املحاكم وال�سلطات القانونية 

ملواكبة وترية التكنولوجيا عادة ما تبوء بالف�سل، االأمر الذي يوؤدي يف كثري من االأحيان اإىل ت�ساءل اأو انطما�ش 

حماية اخل�سو�سية للح�سول على اأحدث التقنيات.

ُتقيد قاعدة بحكم التجربة باأنه: “كلما كانت و�سائل االت�سال اأقدم، كلما زادت احلماية التي مينحها لها 

القانون”. وكما �رشح ال�سيد/ اإليوت �سبيتزر عندما ي�سغل من�سب النائب العام بوالية نيويورك: “اإياك والكتابة 

اإذا كان مبقدورَك التحدث. واإياَك والتحدث اإذا كان مبقدورَك االإمياء. وال ت�سع اأي �سيء يف بريد اإلكرتوين 

الأن ذلَك هو املوت بعينه. اأنَت متنح املّدعون كل دليل نحتاج اإليه”.

مُيكن اعرتا�ش امُلحادثات الهاتفية با�ستخدام العديد 

م الو�سائل املُختلفة ابتداًء من املراقبة اإىل الت�سنت 

امُلتنقل اإىل جهاز ت�سجيل االأرقام وو�سواًل اإىل اأجهزة 

االعرتا�ش والتعقب. ُتعد طرق املراقبة الهاتفية 

ُمف�سلة وُمعقدة. وال ي�سعنا �سوى ذكر ملحة عامة عنها 

فح�سب. الدر�ش ب�سيط للغاية – توخ احلذر فيما 

تتلفظ به عرب الهاتف. 

عادًة ما حتتاج احلكومة اإىل تفوي�ش خا�ش ُيطلق 

عليه “اأمر ت�سنت من الباب الثالث” للتمكن من 

الت�سنت على هاتفَك. غري اأن احلكومة با�ستطاعتها 

اأي�ًسا الت�سنت على هاتفَك دون اأمر ق�سائي ملدة 48 

�ساعة وذلَك يف حاالت الطوارئ التي تنطوي على 

موت فوري اأو اإ�سابة بالغة اخلطورة اأو ق�سية اأمن قومي 

اأو اأية اأن�سطة تت�سم بطابع اجلرمية امُلنظمة. مُيكن 

للحكومة بعد ذلَك ال�سعي للح�سول على اأمر ق�سائي 

لرتخي�ش املراقبة امل�ستمرة التي ت�ستمل على عمليات 

الت�سنت �سالفة الذكر. 
متى�يجوز�للحكومة�

التصنت�على�مكالماتي�
الهاتفية؟
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أوامر�التصنت�من�الباب�الثالث
اأوامر ت�سنت الباب الثالث هّي التفوي�سات التي يتم ا�ستخدامها العرتا�ش ومراقبة ات�ساالتَك الهاتفية. 

باالإ�سافة اإىل التعديل الرابع للحماية والذي يتطلب اأمر ق�سائي بالتفتي�ش يف ُمعظم عمليات التفتي�ش، 

قام الكوجنر�ش بتوفري حماية اإ�سافية ب�ساأن االت�سال ال�سفوي يف الباب الثالث من القانون اجلامع ملكافحة 

اجلرمية وتاأمني ال�سوارع رقم 1968. وقد �سدرت هذه احلماية رًدا على النتائج التي تو�سل اإليها 

الكوجنر�ش من قبل مكتب التحقيقات الفدرايل يف ال�ستينات ب�ساأن امُلراقبة امُل�سيئة وغري ال�رشعية وا�سعة 

االنت�سار )انظر “هل هناك حدود ملا ميكن للعمالء واملخربين املتخفيني القيام به؟”(.

 

يجب على الوكالء ت�سنيف تطبيق الباب الثالث املطول والذي ي�سمل: حقائق ب�ساأن اجلرائم التي مت 

ارتكابها اأو التي على و�سك اأن ُترتكب؛ واملكان الذي �سيتم منه اعرتا�ش االت�ساالت؛ واالت�ساالت املعنية 

الواجب اعرتا�سها؛ وما اإذا كان هناك اأدوات حتقيق اأخرى ُم�ستخدمة ومل تكن كافية اأو غريها من االأدوات 

التي ال تفي بالغر�ش اأو مُتثل خطورة من حيث التطبيق؛ واالإطار الزمني لالعرتا�ش؛ وبيان بجميع تطبيقات 

الت�سنت ال�سابقة ب�ساأن نف�ش الهدف اأو املكان.

الإ�سدار اأمر ت�سنت من الباب الثالث، يتعني على القا�سي حتري ما يلي: ال�سبب امُلرجح باأن يكون الهدف 

قد ارتكب جرمية ي�سملها الباب الثالث؛ واأن تكون االت�ساالت التي تتعلق بهذه اجلرمية �سيتم احل�سول 

عليها عن طريق االعرتا�ش؛ واأن تكون املرافق التي �سيتم من خاللها اعرتا�ش االت�ساالت ُت�ستخدم يف 

االت�سال مع اجلرمية.

يف املقام االأول، الباب الثالث ي�سمح مبراقبة فئة �سئيلة فح�سب من اجلرائم اخلطرية. وعلى مر ال�سنني، 

قام الكوجنر�ش باإ�سافة املزيد واملزيد من اجلرائم اإىل الباب الثالث. ويف الوقت احلايل، القانون ي�سمل 

املئات من اجلرائم، مبا يف ذلَك بع�ش الفئات العري�سة مثل اجلرائم التي تنطوي على امُلخدرات اأو اأعمال 

ال�سغب اأو الُفح�ش اأو التدخل يف التجارة. التف�سريات وا�سعة النطاق لهذه اجلرائم ت�سمح مبراقبة العديد 

من اأمناط مذهب الفاعلية.

تعرف�على�أدواتهم
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أوامر�التصنت�من�الباب�الثالث�)تــابع ...( 
قد ت�ستمر اأوامر الت�سنت من الباب الثالث يف البداية ملدة ت�سل اإىل 30 يوًما. مُيكن لهيئات تنفيذ القانون 

الرجوع اإىل القا�سي بغر�ش متديد تلَك الفرتة. مُيكن للقا�سي اإ�سدار اأمر للحكومة بالك�سف عن قائمة 

االت�ساالت امُلعرت�سة الأهداف الت�سنت وذلَك بعد انتهاء اأمر الت�سنت من الباب الثالث. هذه القائمة املذكورة 

�سلًفا ُتخطر االأهداف بالفرتة الزمنية للت�سنت وما اإذا كانت االت�ساالت قد مت اعرتا�سها بالفعل. غري اأنه يحق 

للقا�سي اتخاذ القرار بعدم امُلطالبة باإ�سدار مثل هذه القائمة. 

على وجه العموم، ُيعد حماولة احل�سول على اأمر الت�سنت من املمار�سات النادرة لهيئات تنفيذ القانون، بيد 

اأنهم يح�سلون عليها ب�سكل دائم تقريًبا عند طلبهم لها. على �سبيل املثال، يف عام 2007، مت تقدمي 

2208 طلب فقط للح�سول على اأوامر الت�سنت اإىل حماكم الدولة واملحاكم االحتادية. اإال اأنه قد مت منح 
كافة الطلبات اخلا�سة بتلَك ال�سنة. وقد كانت الغالبية العظمى من اأوامر الت�سنت تتعلق بق�سايا خُمدرات 

)1.792 من اأ�سل 2.208 اأي بن�سبة 81 %(، وكانت اأعلى ن�سبة تالية تتعلق بجرائم القتل وق�سايا 

االعتداء )132 من اأ�سل 2.208 اأي بن�سبة 6 %(

تعرف�على�أدواتهم

على االأرجح، لن تتمكن من معرفة ما اإذا كان هاتفَك 

ُمراقًبا. اإن املراقبة احلكومية قد خطت خطوات ناجحة 

منذ ذلَك الوقت الذي كانت فيه النقرات وال�سفارات 

والطنني وغريها من االأ�سوات قد حُتذرَك بوجود 

ت�سنت. ُيفرت�ش عموًما اأن تقوم احلكومة باإخبارَك 

يف غ�سون 90 يوما بعد انتهاء املراقبة، ولكن من 

املمكن اأن يتم اإرجاء االإنذار يف حالة اجلرائم ذات 

ال�سهولة الن�سبية.

عادة ما يتم تطبيق عمليات الت�سنت على هاتف 

حُمدد يف موقع حُمدد وذلَك بعد احل�سول على 

ترخي�ش باأمر من املحكمة. اإال اأن الت�سنت امُلتنقل هو 

الت�سنت على اأي هاتف يف اأي موقع تعتقد هيئات 

تنفيذ القانون باأن الهدف قد يقوم باإجراء ُمكاملات 

هاتفية منه. مت ال�سماح للحكومة با�ستخدام الت�سنت 

امُلتنقل منذ عام 1998. حتتاج احلكومة اإىل تلبية 

نف�ش املقايي�ش امُلتبعة يف عملية الت�سنت العادية 

على عمليات الت�سنت امُلتنقل، - ويكون ال�سبب 

امُلرجح هو اأن اجلرمية قد ارُتِكبت اأو على و�سك اأن 

ُترتكب. 

كيف�يمكنني�معرفة�ما�
إذا�كان�هاتفي�مراقًبا؟

ما�هو�التصنت�الُمتنقل؟
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"االعتراضوالتعقب" وأجهزة األرقام تسجيل جهاز
جهاز ت�سجيل االأرقام يقوم بت�سجيل االأرقام ال�سادرة من خط الهاتف وتخزينها على اجلهاز امُلرفق. اأجهزة 

“االعرتا�ش والتعقب” تقوم بت�سجيل اأرقام هواتف املكاملات الواردة. 
اإذا كانت هيئات تنفيذ القانون ترغب يف تثبيت وا�ستخدام اأي جهاز، فمن ال�رشوري احل�سول على اأمر 

من املحكمة؛ اإال اأنه من ال�سهل للغاية احل�سول على مثل هذه االأوامر. احلكومة بحاجة اإىل االعتقاد باأن 

املعلومات التي من امُلرجح احل�سول عليها وثيقة ال�سلة بالتحقيقات اجلنائية اجلارية فح�سب. عادة ما يقوم 

الق�ساة وهيئات تنفيذ القانون باإلقاء نظرة �سمولية عن ما قد يكون وثيق ال�سلة بالتحقيق. هناك العديد 

من الدول التي ت�سمح با�ستخدام مثل هذه امُلراقبة وفًقا ملعايري اأكرث ت�ساهاًل. كما مُيكن للنائب العام 

االأمريكي اأي�ًسا اإجازة ا�ستخدام هذه االأجهزة ملدة ت�سل اإىل �سبعة اأيام دون احل�سول على اأمر من القا�سي 

وذلَك يف بع�ش حاالت “الطوارئ”

تعرف�على�أدواتهم

جهاز الت�سنت هو جهاز اإلكرتوين ُم�سغر ميكنه 

اال�ستماع اإىل امُلحادثة وبثها و / اأو ت�سجيلها. من 

خالل و�سع جهاز ت�سنت يف مكتبَك اأو منزلَك، مُيكن 

لهيئات تنفيذ القانون الت�سنت على كل ما ُيقال 

داخل نطاق اجلهاز. ال�رشوط وامُلتطلبات التي ُتنِظم 

ا�ستخدام اأجهزة الت�سنت هّي عادًة نف�ش �رشوط 

ا�ستخدام عمليات الت�سنت العادية. ا�ستخدام اأجهزة 

الت�سنت يحتوي على بع�ش ال�سعوبات والتي قد 

تواجه وكالء تنفيذ القانون ومن هذه ال�سعوبات: 

يتعني عليهم تثبيت اجلهاز يف موقع الهدف؛ 

هذه االأجهزة عر�سة للق�سور يف االأداء؛ هناك خطر 

اكت�ساف هذه االأجهزة؛ تكون عدمية اجلدوى يف 

حالة الت�سوي�ش الكهربي. ب�سبب تلَك ال�سعوبات، 

يتم ا�ستخدام اأجهزة الت�سنت بن�سبة اأقل من عمليات 

الت�سنت على الهاتف. 

ماذا�عن�أجهزة�التصنت�؟�
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"االعتراضوالتعقب" وأجهزة األرقام تسجيل جهاز
)تــابع ...(

عمل قانون املواطنة على تو�سيع نطاق اال�ستخدام امل�سموح به لكل من جهاز ت�سجيل االأرقام واأجهزة 

“االعرتا�ش والتعقب”على حٍد �سواء. بع�ش اال�ستخدامات املو�سعة جلهاز ت�سجيل االأرقام واأجهزة “االعرتا�ش 
والتعقب” ت�ستمل على: تتبع املوقع اجلغرايف مل�ستخدمي الهاتف اخللوي؛ ت�سجيل عناوين مواقع 

الويب التي تزورها، وعناوين بروتوكول االنرتنت التي يت�سل بها ح�سابَك؛ اأو عناوين بروتوكول االنرتنت 

لالأجهزة التي ي�سل بها جهازَك �سبكًيا. عنوان بروتوكول االإنرتنت هو رقم فريد من نوعه يتم تخ�سي�سه لكل 

حا�سب اأو جهاز يرتبط ب�سبكة ما.

تعرف�على�أدواتهم

مُيكن للحكومة الت�سنت على هواتف املواطنني وغري 

املواطنني اإذا كان هناك �سبب مرجح لالعتقاد 

باأن الهدف هو ع�سو يف جماعة اإرهابية اأجنبية اأو 

وكيل لقوة اأجنبية. من اأجل الت�سنت على املكاملات 

الهاتفية للمواطنني واملقيمني ب�سفة قانونية، يتعني 

على احلكومة اأي�ًسا االإف�ساح عن ال�سبب امُلرجح 

باأن الهدف ُي�سارك يف اأن�سطة “رمبا” تنطوي على 

خُمالفة جنائية. وبالن�سبة لهذا النوع من املراقبة، 

يتعني على احلكومة احل�سول على اإذن تفتي�ش من 

حمكمة مراقبة اال�ستخبارات اخلارجية، وهي حمكمة 

�رشية والتي تقوم بعقد جل�سات اجتماع ُمغلقة اأمام 

اجلمهور. عرب وكالة االأمن القومي، تقوم احلكومة 

مُبطالبة ال�سلطات امُلخت�سة بر�سد اأية ات�ساالت هاتفية 

ماذا�عن�برنامج�التصنت�
على�االتصاالت�الهاتفية�
بدون�مذكرة�التابع�إلى�

محكمة�مراقبة�المخابرات�
األجنبية�ووكالة�األمن�

القومي؟

اأو اإلكرتونية بدون مذكرة ق�سائية اإذا كانت تعتقد 

اأن طرًفا واحًدا فح�سب يقيم خارج الواليات امُلتحدة 

– وذلَك حتى اإذا كان الطرف االآخر ُمقيًما داخل 
الواليات امُلتحدة يف حني اأن وكالة االأمن القومي 

تكون مبثابة املخول الوحيد لر�سد االت�ساالت الأغرا�ش 

احل�سول على معلومات ا�ستخباراتية خارجية، ويكون 

النطاق الكامل للربنامج غري معروف.
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ُمالئمة و�سهولة االت�سال عرب الهاتف اخللوي ُت�سفر عن 

خ�سو�سية هامة وخماطر اأمنية. يجب اأن تكون على 

دراية وحذر باملخاطر الكامنة يف ا�ستخدام هذه 

االأجهزة والرتجيح بني مزايا امُلالءمة واخلطر االأمني 

قبل ا�ستعمال الهاتف اخللوي.

نف�ش القواعد القانونية التي تنطبق على الهواتف 

االأر�سية الثابتة تنطبق على زرع اأجهزة ت�سنت اأو جهاز 

ت�سجيل اأرقام اأو اأجهزة االعرتا�ش والتعقب” يف اأي 

هاتف. اإال اأنه من الهام ُمالحظة اأن اأي �سخ�ش ميتلك 

ب�سعة مئات من الدوالرات تكفي ل�رشاء امُلعدات 

�سيكون مبقدوره اعرتا�ش اإ�سارات هاتفَك اخللوي. 

وال يتعني عليَك ُمطلًقا افرتا�ش اأن كافة الوكالء 

ميتثلون للقانون دوًما. مُيكن لالأفراد وال�رشكات اأي�ًسا 

اعرتا�ش اإ�سارات هاتفَك اخللوي بكل �سهولة يف ظل 

ت�ساءل خطر االإيقاع بهم. تتمتع احلكومة بالقدرة 

على حتويل الهاتف اخللوي اإىل جهاز ا�ستماع اأو 

“جاهز ت�سنت ُمتنقل”. هذا االأمر مُيكن احلكومة من 
اال�ستماع اإىل اأية حُمادثات يتم اإجراوؤها بالقرب من 

الهاتف اخللوي. احلكومة ال حتتاج اإىل الو�سول اإىل 

الهاتف اخللوي ذاته من اأجل “زرع” جهاز الت�سنت، 

ولكن مُيكنها فعل ذلَك بب�ساطة من خالل �رشكة 

هاتفَك اخللوي. اأجهزة الت�سنت امُلتنقلة مُتكن 

احلكومة من اال�ستماع اإىل امُلحادثات التي يتم 

اإجراوؤها بالقرب من هاتفك اخللوي حتى عند اإيقاف 

ت�سغيله. اإال اأن اإزالة البطارية من الهاتف اخللوي 

�سيقوم بتعطيل اأجهزة الت�سنت امُلتنقلة. 

مُيكن ا�ستخدام هاتفَك اخللوي يف تتبع موقعَك. 

يكون هاتفَك اخللوي على ات�سال بواحد اأو اأكرث من 

ما�هي�التهديدات�األمنية�
التي�تمثلها�الهواتف�

الخلوية�والهواتف�
الذكية�وأجهزة�الُمساعد�

الشخصي�الرقمي؟

اأبراج ال�سبكات اخللوية يف منطقتَك، وذلَك حينما 

يكون هاتفَك اخللوي يعمل ويتلقى اإ�سارة. ميكن 

للحكومة مراقبة هذه االت�ساالت لتحديد موقعك يف 

املدن واملناطق االأخرى ذات الكثافة العالية من 

اأبراج ال�سبكات اخللوية، ميكن تعقب موقعك بدقة 

اأكرب، واأحياًنا يتم حتديد املوقع على بعد ب�سعة 

ياردات. ال يوجد اأي معيار قانوين موحد لهذا النوع 

من تتبع الهاتف اخللوي يف الوقت الراهن. بع�ش 

املحاكم تطلب من الوكالء تلبية ذات امُلتطلبات 

القانونية الالزمة للح�سول على جهاز ت�سجيل االأرقام اأو 

جهاز االعرتا�ش والتعقب. بينما هناك حماكم اأخرى 

تتطلب من الوكالء احل�سول على ُمذكرة ُمدعمة ب�سبب 

ُمرجح. قد تتمكن احلكومة من ا�ستعرا�ش �سجالت 

هاتفَك ال�سابقة لتحديد موقعَك اآنذاك اإذا كان 

هاتفَك اخللوي قيد الت�سغيل حينها.

بع�ش املحاكم متنح ُمذكرة لهيئات تنفيذ القانون 

جُتيز لهم تفتي�ش �سجل املكاملات وقائمة االت�ساالت 

امُلخزنة على هاتفَك وذلَك فور اعتقالَك. كما اأن 

هناك بع�ش املحاكم جُتيز لهيئات تنفيذ القانون 

تفتي�ش الر�سائل الن�سية وال�سور ور�سائل الربيد 

االلكرتوين واأية �سجالت اأخرى موجودة يف هاتفك 

فور اإيقافَك قانونًيا. وبع�ش املحاكم جُتيز لهيئات 

تنفيذ القانون تفتي�ش �سجالت امُلكاملات دون 

ُمذكرة، ُمدعيًة اأن تفتي�ش �سجالت امُلكاملات �سُي�سفر 

عن نف�ش املعلومات التي ميكن احل�سول عليها 

من جهاز ت�سجيل االأرقام، اإال اأنها تقت�سي وجود 

ُمذكرة للتفتي�ش يف الر�سائل الن�سية اأو ر�سائل الربيد 

االإلكرتوين. ال تزال املحاكم تعمل على تطوير هذا 

النطاق من القانون؛ ونتيجة لذلَك، تختلف القوانني 

واللوائح من والية ق�سائية اإىل اأخرى. تفعيل حماية 

هاتفَك اخللوي با�ستخدام كلمة ال�رش متنحَك م�ستوى 

ُمعني من احلماية �سد املخاطر االأمنية الكامنة يف 

ا�ستخدام الهاتف اخللوي.
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الر�سائل الن�سية هي طريقة ات�سال غري اآمنة اإىل حٍد 

كبري. حيث مُيكن اعرتا�ش الر�سائل الن�سية ب�سهولة 

من ِقبل اأي �سخ�ش ي�ستخدم امُلعدات ال�سحيحة، 

مثلما قد يحدث يف امُلحادثات الهاتفية. مل يتحدث 

الكوجنر�ش اأو املحاكم بو�سوح عّما اإذا كان من 

ال�رشوري وجود �سبب حُمتمل اأو ُمذكرة العرتا�ش 

الر�سائل الن�سية، لذا، رمبا تقوم هيئات تنفيذ 

القانون مبحاولة اعرتا�ش الر�سائل الن�سية با�ستخدام 

اأوامر ت�سجيل االأرقام اأو جهاز االعرتا�ش والتعقب 

والتي ي�سهل احل�سول عليها ن�سبًيا. واأخرًيا، الأن 

الر�سائل الن�سية ال ُتعترب “ات�ساالت �سلكية”، فمن 

ثم ال تتمتع باحلماية املن�سو�ش عليها يف قاعدة 

ا�ستثناءات قانون الت�سنت. لذلك حتى اإذا كانت 

احلكومة قد اعرت�ست ر�سائلَك الن�سية وقراءتها ب�سكل 

غري قانوين، اإال اأنه يحق لها اال�ستمرار يف ا�ستخدام 

هذه الر�سائل �سدك يف حماكمة جنائية.

هل�يمكن�للحكومة�مراقبة�
رسائلي�النصية؟
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اتصاالت�اإلنترنت

ميكن لهيئات تنفيذ القانون الو�سول ب�سهولة 

اإىل الكثري من ات�ساالتَك االإلكرتونية واملعلومات 

التي تت�سمنها. احلكومة بحاجة اإىل االعتقاد باأن 

املعلومات التي من امُلرجح احل�سول عليها وثيقة 

ال�سلة بالتحقيقات اجلنائية اجلارية فح�سب، وذلَك 

للح�سول على مذكرة جُتيز الو�سول اإىل ات�ساالتَك 

االإلكرتونية. مبوجب هذه املذكرة، ميكن للحكومة 

احل�سول على “معلومات امُل�سرتك االأ�سا�سية” اخلا�سة 

بَك والتي تت�سمن اال�سم والعنوان الفعلي امُلرتبط 

باحل�ساب؛ مدة ونوع اخلدمة امُل�ستخدمة؛ ال�سجالت؛ 

عنوان بروتوكول االإنرتنت اخلا�ش بحا�سبَك. 

احلكومة بحاجة اإىل اأمر “د” )انظر “تعرف على 

اأدواتهم: اأمر د”( للح�سول على “�سجالت خارج 

املحتوى” والتي تت�سمن اأية ت�سجيالت اأو �سجالت 

ُتظهر عناوين الربيد االإلكرتوين قمت باإر�سال اأو 

ا�ستالم ر�سائل اإلكرتونية منه اأو اإليه؛ اأوقات وتواريخ 

اإر�سال اأو ا�ستالم ر�سائل الربيد االإلكرتوين؛ وم�ساحة 

كل بريد اإلكرتوين.

يتم تطبيق طريقة حماية خُمتلفة باال�ستناد اإىل 

كيف كانت ر�سائل الربيد االإلكرتوين االأخرية وما اإذا 

كنت قراأتها من عدمه، وذلَك فيما يتعلق بالربيد 

االإلكرتوين امُلخزن من ِقبل طرف ثالث، مثل خدمة 

الربيد االإلكرتوين على الويب اأو موفر خدمة االإنرتنت. 

قانون االت�ساالت امُلخزنة ُيلزم هيئات تنفيذ القانون 

باحل�سول على مذكرة تفتي�ش حمتوى ر�سائل الربيد 

االإلكرتوين )اأ�سطر وفحوى املو�سوع( والتي مل يتم 

فتحها وهّي قيد التخزين ملدة اأقل من 180 يوم. 

مُيكن للحكومة احل�سول على اأمر “د” اأو اإ�سدار ُمذكرة 

بتفتي�ش حمتوى الر�سائل، وذلَك بالن�سبة للر�سائل 

التي يتم فتحها ملدة تزيد عن 180 يوم واأي�ًسا 

عن ر�سائل الربيد االإلكرتوين املفتوحة وامُلخزنة 

هل�يمكن�للحكومة�قراءة�
رسائل�بريدي�اإللكتروني؟�

من ِقبل اأي طرف ثالث. قد تقوم احلكومة اأي�ًسا 

بتف�سيل احل�سول على مذكرة تفتي�ش لر�سائل الربيد 

االإلكرتوين التي تتجاوز 180 يوم اأو ر�سائل الربيد 

االإلكرتوين التي مت فتحها.

يف الواليات التي تقع �سمن اخت�سا�ش حمكمة 

اال�ستئناف الدائرة التا�سعة وهّي اأال�سكا واأريزونا 

وكاليفورنيا وهاواي وايداهو ومونتانا ونيفادا 

واأوريغون ووا�سنطن، اختلفت املحاكم مع احلكومة 

من حيث تف�سري اإمكانية احلكومة مبوجب اأمر “د” 

اأن حت�سل على ر�سائل الربيد االإلكرتوين املفتوحة 

والتي مت تخزينها ملدة اأقل من 180 يوم. حيث 

ق�ست هذه املحاكم باأنه يتعني على احلكومة 

احل�سول على مذكرة تفتي�ش لفتح اأية ر�سائل بريد 

اإلكرتوين خُمزنة ملدة اأقل من 180 يوم.

من املفرت�ش اأن تقوم احلكومة باإر�سال اإ�سعار ُم�سبق 

اإىل ال�سخ�ش امُل�سرتك قبل ا�ستخدام اأوامر “د” 

اأو مذكرة ا�ستدعاء للح�سول على حمتوى الربيد 

االإلكرتوين. من الناحية النظرية هذا االأمر من �ساأنه 

اأن ي�سمح للم�سرتك اتخاذ التدابري للت�سدي ملذكرة 

اال�ستدعاء قبل اأن يقوم الطرف الثالث باالإذعان لها. 

غري اأن هناك فقرة اأخرى من فقرات قانون االت�ساالت 

امُلخزنة جُتيز لهيئات تنفيذ القانون اإرجاء اإ�سعار 

االأمر “د” اأو مذكرة اال�ستدعاء لفرتة طويلة من 

الزمن. ويبدو اأن املحكمة دوًما تقوم باإرجاء االإ�سعار 

بانتظام. مُيكن لهيئات تنفيذ القانون اأي�ًسا جتنب 

اإر�سال االإخطار لَك من خالل اتخاذ اخلطوات االإ�سافية 

الالزمة للح�سول على اأمر تفتي�ش.
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اأكرب مزودي خدمات االإنرتنت يتلقون اأكرث من 

1000مذكرة ا�ستدعاء كل �سهر وذلَك بغر�ش 
احل�سول على معلومات عن ُم�ستخدميهم. ُمعظم 

هذه املذكرات تطلب معرفة اأ�سماء امُل�ستخدمني 

وعناوينهم وعناوين مقدمي خدمات االإنرتنت 

وت�سجيالت باأوقات خروج ودخول الهدف من واإىل 

�سبكة االإنرتنت . 

هناك العديد من تقارير برامج هيئات تنفيذ القانون 

تهدف اإىل ر�سد كميات كبرية من حركة ال�سري على 

االإنرتنت مبا يف ذلَك ر�سائل الربيد االإلكرتوين 

واأن�سطة الويب. مل ُيعرف بعد مدى هذه الربامج، 

اأو ا�ستخدامها امُلرخ�ش ومدى قبول اأي من املعلومات 

مت احل�سول عليها من خاللهم يف املحكمة.

حتتاج هيئات التنفيذ القانوين اإىل ت�رشيح للو�سول 

اإىل �سجالت زياراتك الفعلية للمواقع االإلكرتونية. 

ووفقاً للتقارير ت�ستطيع احلكومة حتديد رابط حتديد 

امل�سدر املوحد “URL” مثل: 

http://ccrjustice.org لكافة املواقع التي 
قمت بزيارتها؛ لكن تكون احلكومة بحاجة اإىل اإ�سدار 

ت�رشيحاً باحل�سول على ال�سفحات التي قمت بزيارتها 

يف هذا املوقع حتديدًا ، فمثاًل: 

http://ccrjustice.org/ifanagentknocks

هل�يمكن�للحكومة�قراءة�
رسائل�بريدي�اإللكتروني؟

)تــابع ...( 

هل�يمكن�للحكومة�معرفة�
مواقع�اإلنترنت�التي�

قمت�بزيارتها؟

"د" األوامـــــــر
يعد االأمر “د” رقم 2307 من و�سائل تنفيذ القانون �سائعة اال�ستخدام والذي ي�سار اإليه “االأمر د”. 

وقد اأطلق على االأمر “د” هذا اال�سم من الق�سم الفرعي الذي ن�ش عليه يف قانون االت�ساالت املخزنة. 

ت�ستخدم احلكومة االأمر “د” للح�سول على ال�سجالت االإلكرتونية التي يتم تخزينها لدى اأطراف خارجية – 

وعادة ما يكون احل�سول على اأمر “د” اأ�سعب من احل�سول على مذكرة ا�ستدعاء لكنه اأ�سهل من احل�سول 

على اإذن تفتي�ش. وحتى تتمكن احلكومة من احل�سول على اأمر “د” يجب اأن تقوم بتقدمي احلقائق 

اإىل القا�سي والتي تدل على توافر اخللفية املعقولة العتقادها باأن هذه املعلومات متعلقة باجلرمية التي 

يجري التحقيق فيها. لذلك فاإن ال�سك الذي يوجب ا�ست�سدار االأمر “د” اأقل من اأن يكون �سبًبا حمتماًل، 

لكنه اأعلى من اأن يكون منوذجاً “الأي �سبب ممكن” يتطلبه احل�سول على مذكرة ا�ستدعاء.

تعرف�على�أدواتهم
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اإن جت�س�ش ال�رشكات يعد �سناعة اأكرب بكثري من 

التج�س�ش من قبل احلكومة. تقوم ال�رشكات بتعيني 

جوا�سي�ش ب�سفة روتينية، والذين يكون اأغلبهم من 

املخربين ال�سابقني لدى هيئات لتنفيذ القوانني، 

وذلك بغر�ش مراقبة االأن�سطة التي قد تهدد 

اهتماماتها. ت�سم عمليات التج�س�ش من ال�رشكات 

عدة تكتيكات من املتبعة يف احلكومة، مبا يف 

ذلك، البحث يف النفايات؛ ومراقبة الهواتف، وتتبع 

االأن�سطة على االإنرتنت؛ وقد ت�ستخدم املخرتقني. 

عادة ال يهتم جوا�سي�ش ال�رشكات بالقيود املفرو�سة 

على عمليات التج�س�ش.

هل�يتعين�علي�التزام�
الحذر�من�المراقبة�

اإللكترونية�من�قبل�كيانات�
غير�حكومية؟

خطابات�األمن�القومي
خطابات االأمن القومي هي اأداه ي�ستخدمها مكتب املباحث الفيدرالية يف الطلب ال�رشي ملعلومات عن االأفراد 

من طرف ثالث، مثل �رشكة الهواتف، ومزودي خدمات االإنرتنت، ووكاالت اأر�سدة امل�ستهلكني اأو املوؤ�س�سات 

املالية. ال حتتاج خطابات االأمن القومي اإىل تواجد �سبب مرجح اأو روؤية �ساملة – يكفي اأن تكون املباحث 

الفيدرالية مقتنعة الأن املعلومات التي ت�سعى للح�سول عليها متعلقة باأعمال اإرهابية اأو جت�س�سية – وت�سم 

قوانني خطابات االأمن القومي قاعدة حماية متنع من ح�سل عليها من االإف�ساح عن ح�سوله عليها اإال 

ملحاميه. ومع ذلك، فقد راأت املحكمة موؤخرًا خالل التداول اأن قاعدة احلماية تلك غري د�ستورية، ويبقى 

تطبيقها م�ستقباًل غري وا�سح.

قد اأكدت درا�سات حكومية اأن املباحث الفيدرالية ت�سدر ع�رشات االآالف من خطابات االأمن القومي كل عام، 

وتقوم بخرق حتى القيود الثانوية من خالل �سلطتها الإ�سدار هذه اخلطابات. يتم تداول حمتوى خطابات 

االأمن القومي فيما بني اأجهزة اال�ستخبارات االأمريكية، واملنظمات احلكومية االأخرى وحتى مع احلكومات 

االأجنبية.

يف حالة ت�سلمك اأنت اأو املنظمة التي تعمل بها اأحد خطابات االأمن القومي، يجب اأن تت�سل فوراً باملحامي.

تعرف�على�أدواتهم
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اإللكـــتروني األمــــن

تشفــير�البيــانات

ميثل االأمن االإلكرتوين مو�سوعاً �سائكاً ومعقًدا. يقدم هذا الف�سل بع�ساً من اأهم الن�سائح الرئي�سية قيما 

يتعلق باالأمن االإلكرتوين. و�ستجد معلومات اأكرث تعمقاً بهذا ال�ساأن يف ق�سم امل�سادر االإ�سافية امللحق 

بهذا الدليل.

بب�ساطة، ال تعترب االت�ساالت االإلكرتونية االأكرث اأمناً ات�ساالت اإلكرتونية على االإطالق. تتطلب عادات االأمن 

االإلكرتوين الفعالة احلفاظ الدائم على التوازن بني املالئمة واملخاطر امل�ساحبة للتوا�سل اإلكرتونياً. كما هو 

احلال يف اأي ممار�سة، يجب اأن تقارن بني املخاطر واملكا�سب قبل اختيار و�سائل االأمن االإلكرتوين التي 

ت�ستخدمها.

تعرف�على�أدواتك

الت�سفري هو طريقة لتحويل املعلومات اإىل رموز 

معقدة. عند ا�ستخدامها بالطريقة ال�سليمة، فاإن 

الت�سفري يحول دون اطالع اأي �سخ�ش ال ميتلك 

ال�سالحية الالزمة على بياناتك. تعترب تقنيات 

الت�سفري احلديثة �سعبة جدًا حيث جتعل من 

امل�ستحيل على احلكومة اأن تقوم بحل �سفرة 

الر�سائل دون ا�ستخدام ال�سالحيات. فالت�سفري هو 

احلماية االأقوى لتمنع احلكومة من احل�سول على 

بيانات االإلكرتونية.

تتوافر برامج الت�سفري ب�سكل �سا�سع والتي متكنك 

من ت�سفري كافة البيانات امل�سجلة على القر�ش 

ال�سلب اخلا�ش بك. فكلمات املرور الب�سيطة للولوج 

اإىل احلا�سب لي�ست كافية حلماية البيانات على 

القر�ش ال�سلب. ت�ستطيع احلكومة اأن ت�سادر قر�سك 

ال�سلب وتقوم بن�سخ حمتوياته بكل �سهولة وت�سل 

اإىل البيانات دون احلاجة اإىل الولوج اإىل ح�سابك. 

لكن بت�سفري القر�ش ال�سلب، �سيتم ترميز بياناتك 

ولن ت�ستطيع احلكومة الو�سول اإليها بدون كلمة 

�رش الت�سفري.

كما ت�سمح لك برامج الت�سفري بت�سفري ملفات اأو 

جملدات بعينها. بينما يكون من ال�سهل تدبر 

ذلك، لكن قد يعر�ش الت�سفري املنف�سل هذه 

امللفات الأخطار اأكرب. فمن االأف�سل اأن حتتفظ بقر�ش 

�سلب م�ستقل وم�سفر بالكامل مللفاتك احل�سا�سة.
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Electronic Security
تشفير�

البريد�اإللكتروني

اإللكـــتروني األمــــن

تعرف�على�أدواتك

اإن ا�ستخدام الت�سفري قد يكون اأكرث اأهمية 

للربيد االإلكرتوين. لقد اأو�سحنا �سابقاً كيف ميكن 

اأن ت�ستخدم احلكومة االأوامر “د” اأو مذكرات 

اال�ستدعاء للح�سول على �سالحية الو�سول اإىل 

بريدك االإلكرتوين اأو اأي من االأدوات االأخرى 

التي تعرت�ش �سبيلهم خالل االنتقال. ومبا اأن 

الربيد االإلكرتوين يحفظ على حا�سب طرف اآخر فال 

ميكنك التحكم يف من يطلع عليه ويقراأه. كما 

هو احلال مع ت�سفري البيانات، هناك اأداة واحدة 

حلماية ات�ساالتك االإلكرتونية اأال وهي ت�سفري الربيد 

االإلكرتوين. يف �سبيل اال�ستخدام الفعال لت�سفري 

الربيد االإلكرتوين، يجب ت�ستخدم اأنَت وال�سخ�ش 

الذي تتوا�سل معه برامج الت�سفري.

ي�سمن ت�سفري الربيد االإلكرتوين اأنه لن يتمكن اأي 

فرد من االطالع على الر�سالة �سوى ال�سخ�ش املعني 

والذي مت اإر�سالها اإليه. يعمل نظام ت�سفري الربيد 

االإلكرتوين احلديث با�ستخدام “مفاتيح عامة”. 

تعمل املفاتيح العامة على توفري االإر�سادات والرموز 

التي ت�ساعد على فك �سفرة الربيد االإلكرتوين 

وكيفية فعل ذلك. يختلف الكود اخلا�ش بالر�سالة 

غري املفهومة – “املفاتيح اخلا�سة” – عن 

املفاتيح العامة، واأنت وحدك الذي ميلك �سالحية 

الو�سل اإىل املفاتيح اخلا�سة.

 

لو تقاطع بريدك االإلكرتوين مع مذكرة 

اال�ستدعاء، اأو اأمر املحكمة اأو غريها، فلن ميكن فك 

�سفرة هذه الر�سالة وفهمها دون مفاتيحك اخلا�سة.

يف احلني اأن التفا�سيل الفنية لت�سفري الربيد 

االإلكرتوين اأكرب من اأن يتم ذكرها يف هذا الدليل، 

فيمكن تعريف الت�سفري بطريقة ب�سيطة كاأنه باب 

مفتوح ميكن الأي فرد اإغالقه لكن ال ميكن فتحه اإال 

مبعرفة �سخ�ش واحد ميلك مفتاحاً خا�ساُ.

اإن ت�سفري الربيد االإلكرتوين اأ�سهل بكثري يف يومنا 

هذا عما كان عليه يف املا�سي.

برنامج الت�سفري )GnuPG( هو برنامج جماين 

ميكن اأن يتم اإدراجه يف معظم برامج الربيد 

االإلكرتوين. على �سبيل املثال، اإن خدمة الربيد 

االإلكرتوين املقدم من موزيال الذي يطلق عليه 

“Thunderbird” حتتوي على ملحق يعرف 
اأي�ساً با�سم “Enigmail” والذي يتوافق مع 

الت�سفري با�ستخدام )GnuPG( والذي قد جعل 

من الت�سفري اأمرًا اأ�سهل بكثري.
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تعرف�على�أدواتك

كلمات�المرور

تصفح�اإلنترنت

لتاأخذ كلمات املرور على حممل اجلد. ال ت�ستخدم 

الكلمات اأو الكلمات التي حتتوي على اأرقام يف 

اأخرها اأو و�سطها. حيث اأنه ميكن ك�رش كلمات املرور 

هذه ب�سهولة بعد عدة حماوالت. ا�ستخدم �سل�سلة 

من االأحرف والتي قد تعني �سيئاً بالن�سبة لك 

فح�سب. ال ت�ستخدم نف�ش كلمة املرور الأكرث من مرة 

حل�سابات خمتلفة حتتوي على بيانات �سخ�سية. 

حاول االحتفاظ بكلمات املرور يف ذاكرتك. ميكن 

اأن ُتكت�سف كلمات ال�رش املكتوبة. التزم بتغيري 

كلمة املرور كل عدة اأ�سهر. لو ا�سطررت لكتابة كلمة 

املرور، فحاول كتابتها برموز ال يفهمها غريك. لو 

قررت اأن تكتب كلمة املرور اخلا�سة بك فال ترتكها 

اأبدًا بالقرب اأو بجوار احلا�سب االآيل؛ ويجب اأن تكف 

عن االحتفاظ بهم يف حمفظة جيبك.

 .”Password safe“ ولتحاول ا�ستخدام برنامج

فمثل هذه الربجميات ت�ساعدك على االحتفاظ 

بكلمات املرور اخلا�سة بك يف ملف واحد م�سفر على 

حا�سبك ال�سخ�سي، لذلك لن يكون عليك تذكر 

�سوى كلمة مرور واحدة لت�سل اإىل كافة كلمات املرور 

االأخرى. ال تكتب اأبدًا كلمة املرور الرئي�سية، حيث 

اإنها هي كلمة املرور التي حتمي باقي الكلمات 

االأخرى.

كن حري�ساُ يف التعامل مع البيانات اأثناء ت�سفحك 

لالإنرتنت، فقد يحتفظ املت�سفح ببياناتك 

واأن�سطتك على االإنرتنت والبيانات التي قد تتوافر 

لدى املواقع االأخرى عنك.

ب�سكل ثابت، حتافظ مت�سفحات االنرتنت على قدر 

كبري من املعلومات اخلا�سة مبا يف ذلك ودون 

االقت�سار على : مواقع الويب التي تزورها، كلمات 

مرور تلك املواقع، وحتى �سور من �سفحات الويب 

التي تقوم بزيارتها اإن العميل الذي ميكنه حيازة 

امل�سغل ال�سلب خا�ستك ميكن اأن يعلم الكثري عن 

ن�ساطك على االنرتنت من خالل تلك امللفات.

قم مب�سح هذه املعلومات ب�سكل منتظم. قم  

ب�سبط مت�سفحك مل�سح تاريخ ت�سفح االنرتنت، 

امللفات املخباأة، كوكيز، تاريخ التحميل، النماذج 

املحفوظة، وكلمات املرور املحفوظة بانتظام. رمبا 

تود القيام بهذا يومياً اأو وقتما تغلق مت�سفحك.

اأينما يكون متاًحا، ا�ستخدم الت�سفري املثبت على 

موقع الويب عند الت�سفح لتجنب اعرتا�ش طرف 

اآخر للمعلومات املر�سلة. تبداأ املواقع ذات الت�سفري 

.http بداًل من https املثبت بـ

  
 .Tor اأهتم با�ستخدام اأدوات انرتنت جمهولة مثل

وهو برنامج ت�سفري واإخفاء يعمل على نقل بياناتك 

فقط من خالل برنامج Tor اخلا�ش بالعمالء 

االآخرين، ت�سفري بياناتك طوال امل�سار وا�ستبعاد 

املعلومات اخلا�سة مبكان بدء البيانات. ويعرف كل 

موجه Tor فقط عنوان اآخر موجه مر به، مما يجعل 

من ال�سعوبة ال�سديدة تتبع اأي ات�سال اإىل م�سدره 

االأ�سلي. هناك بع�ش العيوب ال�ستخدام برنامج 

Tor وهي ال�رشعات املنخف�سة التي يتم عندها 
حتميل �سفحات الويب، والعديد من الوظائف غري 

.Tor املوؤمنة مثل اأن الفال�ش ال يعمل مع برنامج

اإللكـــتروني األمــــن
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تعرف�على�أدواتك

تعرف�على�موردي�
خدمة�االنترنت�إليك

استخدام�البرامج�
المضادة�لبرمجيات�

التجسس
Anti-Spyware 

ومسح استعادة
البيانات

قم بقراءة �رشوط اخلدمة و�سيا�سات اخل�سو�سية 

اخلا�سة باأي خدمة اإلكرتونية تفكر يف اال�سرتاك 

بها. بع�ش ISPs ، مبا يف ذلك الكثري من تلك 

املجهزة لتلبية احتياجات الن�سطاء ال�سيا�سيني، 

توفر نظم حماية اأقوى للخ�سو�سية وتزعم اأنها اأكرث 

مقاومة للتج�س�ش احلكومي.

قم ب�رشاء برنامج جيد م�ساد للتج�س�ش و/اأو 

الفريو�ش ، واأعمل على حتديثه ب�سكل منتظم. 

ت�ستطيع برجميات التج�س�ش خرق كافة االإجراءات 

االأمنية االإلكرتونية لديك، الدخول على كل موقع 

قمت بزيارته، وكل كب�سة زر على جهازك. تزعم 

�رشكات الربامج امل�سادة للتج�س�ش الكربى اأنها 

تتعامل مع برجميات التج�س�ش احلكومي مثلما 

تتعامل مع اأي برجميات جت�س�ش اأخرى.

ال ميكن للحكومة احل�سول على ما لي�ش له وجود. 

قم بو�سع �سيا�سة ال�ستعادة البيانات تقوم فيها 

بعر�ش وم�سح امللفات القدمية ب�سكل ثابت. ال تقم 

مب�سح امل�ستندات ع�سوائياً – اأخرت وقت حمدد 

والتزام به. ميكنك اإن�ساء جدول خمتلف ملختلف 

اأنواع البيانات، على �سبيل املثال، قم مب�سح 

ملفات احلا�سب االآيل كل �سهرين، قم ب�سمح ر�سائل 

الربيد االإلكرتوين كل اأ�سبوعني، واأم�سح مدخالت 

مت�سفح الويب كل يومني. مهما كانت �سيا�ستك، 

التزم بها. يف النهاية، هل حتتاج فعاًل اإىل ر�سائل 

الربيد االإلكرتوين خالل الثالثة اأعوام املا�سية؟

ال تقم مب�سح اأي �سيء مت ا�ستدعاوؤه – اإذا قمت 

بذلك، تكون قد قمت بارتكاب املخاطرة اجل�سمية 

وهي تهمة عرقلة �سري العدالة. احتفظ ب�سجل 

كتابي ب�سيا�سة ا�ستعادة بياناتك حلماية نف�سك 

ومنظمتك من اتهامات تدمري الرباهني.

اإللكـــتروني األمــــن
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هيئات�المحلفين�الكبرى�
ومقاومة�هيئة�المحلفين

ما�هي�هيئات�
المحلفين�

الكبرى�وما�
هي�التهديدات�
التي�تشكلها�

على�النشطاء؟

36

نظرًا الأن النائب العام يقوم ب�سكل منفرد بتنظيم 

الكربى  املحلفني  هيئات  اأن  عجب  فال  االإجراءات، 

قا�ش  اأ�سار  للنيابة.  نلقائياً  م�سدقة  تكون  ما  دوماً 

�سابق �سهري يف نيويورك قائاًل : “اأي نائب عام له 

�سندويت�ش  اتهام  حتى  ميكنه  االتهام،  يف  الرغبة 

هيئة  تقوم  ال  التي  النادرة  احلاالت  يف  اللحم”. 

ميكن  باالتهام،  فيها  املحلفني 

للنائب العام بب�ساطة ت�سكيل هيئة 

حملفني اأخرى ويطلب االتهام اأمام 

هيئة حملفني جديدة.

كان  ال�سيا�سية،  الق�سايا  يف 

املحلفني  هيئات  ا�ستخدام  يتم 

�سد  املطاردات  لتنفيذ  الكربى 

العموم  نواب  يقوم  الن�سطاء. 

ويحاولون  ن�سطاء  �سهود  باإح�سار 

من  بغريهم  يو�سون  جعلهم 

بال�سجن،  التهديد  مع  الن�سطاء 

مع  التعاون  رف�سهم  حالة  يف 

هيئة املحلفني. من ال�سعب فهم كيفية عمل هيئة 

املحلفني، ما هي حقوقك، ما هي احلقوق التي ال 

ميكنك ممار�ستها، وكيفية مقاومة هيئة املحلفني.

من  هيئة  عن  عبارة  هي  الكربى  املحلفني  هيئة 

يف  للتحقيق  معاً  جمعهم  مت  الذين  املواطنني 

االأ�سلي،  مفهومها  يف  االأحكام.  واإ�سدار  اجلرائم 

تكون  اأن  اإىل  تهدف  املحلفني  هيئة  كانت 

عملت  اإجنلرتا،  يف  جذري.  ب�سكل  دميقراطية 

ونواب  اململكة  وعاهل  املواطنني  بني  كحاجز 

اأمريكا،  العموم. يف بداية ظهور 

اتهام  ي�ستطيع  مواطن  اأي  كان 

اخلطاأ،  باقرتاف  املحلفني  هيئة 

الكربى  املحلفني  هيئة  وكانت 

توجه االتهام على اأ�سا�ش ت�سويت 

االأغلبية.

اأ�سبحت  احلديث،  الع�رش  يف 

هيئة املحلفني �سديدة االختالف. 

الق�سايا  كافة  عر�ش  يتم  اليوم، 

من  الكربى  املحلفني  هيئة  على 

النائب  العام. ويقوم  النائب  ِقبل 

وطرح  ال�سهود  باختيار  العام 

ال  حماميهم.  بح�سور  لل�سهود  ُي�سمح  ال  االأ�سئلة. 

االتهامات  بعر�ش  العام  النائب  يقوم  قا�ش.  يوجد 

اأن  االأمر  يتطلب  ال  املحلفني.  هيئة  على  وقراءتها 

بالقانون  علم  على  املحلفني  هيئة  اأع�ساء  يكون 

الكربى  املحلفني  هيئات  وعلى خالف  ال�سلة.  ذات 

الختبار  املحلفني  هيئة  اأع�ساء  يخ�سع  ال  االأخرى، 

التحيز.



ما�هي�هيئات�المحلفين�
الكبرى�وما�هي�

التهديدات�التي�تشكلها�
على�النشطاء؟�)تــابع ...(

هناك العديد من احلقوق التي ن�سلم بعدم 

وجودها ل�سهود هيئة املحلفني. ال يحق ل�سهود 

هيئة املحلفني اأن يقوم بتمثيلهم وكيل وال يحق 

لهم طلب حماكمة املحلفني يف حالة تهديدهم 

بال�سجن. يحتفظ �سهود هيئة املحلفني باحلق �سد 

التجرمي الذاتي ولكن قد يتم اإجبارهم على اأن 

يو�سوا باأنف�سهم وغريهم مقابل احل�سانة من املقا�ساة 

والعقاب. حتمي احل�سانة ال�سهود فقط – ميكن 

مقا�ساة غريهم.
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ماذا�افعل�إذا�ظهر�شخص�
ما�ومعه�استدعاء�هيئة�

المحلفين؟

يقوم م�سوؤولو تنفيذ القانون بت�سليم ا�ستدعاءات 

هيئة املحلفني، عادة ما يكونوا �سباط �رشطة اأو 

مار�سال فيدرايل. يجب اأن يتم ت�سليم ا�ستدعاء 

هيئة املحلفني �سخ�سياً اإليك، مما يعني يجب 

ت�سلمه يدًا بيد اإليك. اإذا رف�ست ا�ستالمه، يجب اأن 

يو�سع بالقرب منك.

ال مينح ا�ستدعاء هيئة املحلفني العميل احلق يف 

تفتي�ش املنزل، املكتب، ال�سيارة، اأو اأي مكان اآخر، 

كما ال يتطلب منك تقدمي اأية م�ستندات اأو قول 

اأي �سيء يف هذا الوقت. يتطلب ا�ستدعاء هيئة 

املحلفني منك فقط القيام ب�سيء ما يف التاريخ 

امل�ستقبلي املحدد يف اال�ستدعاء.

اإذا جاءك عميل وحاول ت�سليمك اأمر اإح�سار اأمام 

املحكمة، ت�سلمه منه وال تفعل اأي �سيء اآخر. 

فال جتب على اأي اأ�سئلة وال توافق على قيامه 

بالتفتي�ش وال تدعوه اإىل منزلك الأي �سبب كان.
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أوامر�اإلحضار�أمام�هيئة�المحلفين�الكبرى
حت�سل هيئات املحلفني الكربى على معلومات من االأ�سخا�ش بوا�سطة اإ�سدار اأوامر اإح�سار. اأمر اإح�سار اأمام هيئة 

املحلفني الكربى هو مبثابة اأمر لالإدالء بال�سهادة اأمام هيئة حملفني كربى اأو تزويدها مبعلومات معينة. 

تقوم هيئات املحلفني الكربى باإ�سدار اأنواع خمتلفة من اأوامر االإح�سار لل�سهادة وتقدمي املعلومات. يعد اأمر 

“subpoena ad testificandum”، اأو اال�ستدعاء لل�سهادة، عبارة عن اأمر مثول اأمام املحكمة ياأمر 
ال�ساهد باحل�سور واالإدالء ب�سهادته. بينما يعني باالأمر “subpoena duces tecum”، والذي يعني 

باللغة الالتينية “اأح�رشها معك”، فهو اأمر اإح�سار الأمر ال�ساهد بتقدمي م�ستندات معينة اإىل هيئة املحلفني. 

ت�ستخدم هيئات املحلفني الكربى تلك االأوامر للح�سول على ب�سمات االأ�سابع وعينات من خط اليد. وعادة ما 

ت�سدر هيئات املحلفني الكربى االأمرين اإىل نف�ش ال�ساهد ليتمكنوا من احل�سول على امل�ستندات وال�سهادة.

تعرف�على�أدواتهم

ما�هي�الخيارات�المتاحة�
أمامي�في�حالة�ما�

تلقيت�مذكرة�إحضار�أمام�
هيئة�محلفين�كبرى؟

يقوم م�سوؤولو تنفيذ القانون بت�سليم ا�ستدعاءات 

هيئة املحلفني، عادة ما يكونوا �سباط �رشطة اأو 

مار�سال فيدرايل. يجب اأن يتم ت�سليم ا�ستدعاء 

هيئة املحلفني �سخ�سياً اإليك، مما يعني يجب 

ت�سلمه يدًا بيد اإليك. اإذا رف�ست ا�ستالمه، يجب اأن 

يو�سع بالقرب منك.

ال مينح ا�ستدعاء هيئة املحلفني العميل احلق يف 

تفتي�ش املنزل، املكتب، ال�سيارة، اأو اأي مكان اآخر، 

كما ال يتطلب منك تقدمي اأية م�ستندات اأو قول 

اأي �سيء يف هذا الوقت. يتطلب ا�ستدعاء هيئة 

املحلفني منك فقط القيام ب�سيء ما يف التاريخ 

امل�ستقبلي املحدد يف اال�ستدعاء.

اإذا جاءك عميل وحاول ت�سليمك اأمر اإح�سار اأمام 

املحكمة، ت�سلمه منه وال تفعل اأي �سيء اآخر. 

فال جتب على اأي اأ�سئلة وال توافق على قيامه 

بالتفتي�ش وال تدعوه اإىل منزلك الأي �سبب كان.

فور ت�سلمك اأمر اإح�سار �سادر عن هيئة حملفني 

كربى، يكون متاحاً لك ثالثة خيارات: 1( ميكنك 

االمتثال اإىل اأمر االإح�سار، 2( ميكنك اتخاذ 

اخلطوات الالزمة الإ�سقاط اأمر االإح�سار، اأو 3( ميكنك 

رف�ش االمتثال. اإذا ت�سلمت اأمر اإح�سار، يتعني عليك 

االت�سال مبحامي على الفور ومناق�سته يف اخليارات 

الثالثة املتاحة بالتف�سيل.

اإن االمتثال الأمر اإح�سار يعد ت�رشفاً مبا�رشًا ن�سبياً. 

subpoena ad testi -“  االن�سبة اإىل اأمر

candum، “اال�ستدعاء لل�سهادة، فاإنك حت�رش 
يف التاريخ والوقت واملكان املحددين يف 

اأمر االإح�سار وجتيب على اأ�سئلة املدعي العام. 

 subpoena duces“ اأما بالن�سبة اإىل اأمر

tecum”،  اأمر اإبراز امل�ستندات، فاإنك حت�رش يف 
التاريخ والوقت واملكان املحددين يف اأمر االإح�سار 

ومعك امل�ستندات اأو االأدلة االأخرى املطلوبة.
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اإذا امتثلت اإىل اأمر اإح�سار، فاإنك بذلك تتجنب 

اإمكانية التعر�ش للعقاب لتجاهلك اإياه، ومع 

ذلك، ميكن لالمتثال له اأن يعر�سك اإىل نوع اآخر 

من امل�سكالت. على �سبيل املثال، اإذا كنت هدفاً 

للتحقيق، فاإن االمتثال اإىل اأمر االإح�سار قد يزود 

احلكومة مبعلومات ت�ستخدمها لتوجيه التهم اإليك 

واإدانتك. كما قد تعر�ش نا�سًطا اآخر للخطر نتيجة 

المتثالك الأمر االإح�سار.

اإذا تلقيت اأمر اإح�سار، يتعني عليك التحدث اإىل 

حمامي قبل اتخاذ اأي اإجراء. اإذا كان الدافع وراء 

اأمر االإح�سار دافعاً �سيا�سياً، �سيكون من االأف�سل 

التحدث اإىل حمامي ينتمي اإىل نف�ش دائرة 

ن�ساطك ال�سيا�سي وميار�ش الدفاع اجلنائي اأمام 

هيئات املحلفني الكربى.

قد يقرتح بع�ش حماميي الدفاع اجلنائي غري 

الن�سطني اأن ت�سبح وا�سياً. ومع ذلك، من 

ال�رشوري اأن تنتبه اإىل اأنه كثريًا ما ينتهي احلال 

بالعديد من الوا�سني بق�ساء �سنوات عديدة وراء 

الق�سبان مثلهم مثل هوؤالء الذين و�سوا بهم.

تتم اإجراءات هيئات املحلفني الكربى �رشًا. حيث 

عادة ال يعرف جمتمع الن�سطني حينما يجري 

حتقيق اأمام هيئة حملفني كربى. ونتيجة لذلك، 

يعتقد الكثري من الن�سطاء اأنه باالأحرى بهم االإعالن 

عن تلقيهم اأمر اإح�سار، وهو ما يعد تكتيك فعال 

يتعني عليك مناق�سته مع حماميك اإذا ما تلقيت 

اأمر اإح�سار.

ميكنك اإ�سقاط اأمر اإح�سار باملحكمة عن طريق طلب 

اإ�سقاط اأمر اإح�سار. اإن اإ�سقاط اأمر اإح�سار يعني اأن 

تعلن املحكمة كونه ملغى وباطل. لن ت�سدق 

املحكمة على طلب اإ�سقاط اإال اإذا كان متوافرًا 

دوافع قانونية قوية لتحقيق ذلك؛ مثل خطاأ يف 

حتديد الهوية اأو عدم االخت�سا�ش الق�سائي؛ حق 

امتياز حممي؛ اأو عدم �رشعية االإجراءات الق�سائية.

حتى اإن مل تنجح يف اإ�سقاط اأمر اإح�سار، فاإن 

تقدمي طلب االإ�سقاط اأمام املحكمة �سوف مينحك 

بع�ش الوقت، وهو ما يعد اأمرًا هاماً وال �سيما اإذا 

كنت تعتزم عدم التعاون مع هيئة املحلفني، 

حيث اإن عدم التعاون قد ينتهي بك يف 

ال�سجن. قد ت�ستمر االإجراءات اأمام هيئات املحلفني 

الكربى لفرتة ت�سل اإىل 18 �سهرًا ؛ واأياً كان الوقت 

امل�ستغرق، فاإن مقا�ساة طلب االإ�سقاط قد يوفر 

عليك ق�ساء املدة باأكملها داخل ال�سجن.

بينما لي�ش هناك الكثري لتخ�رشه عن طريق 

 subpoena duces“ تقدمي طلب اإ�سقاط اأمر

tecum”، فاإن اأوامر االإح�سار التي تتطلب توافر 
 subpoenas ad testifi“ اأدلة، طلبات اإ�سقاط

candum”، التي تتطلب االإدالء بال�سهادة، قد 
متثل م�سكلة. فلقد حكمت حمكمة دائرة فدرالية 

واحدة على االأقل باأنك تخ�رش اأي اعرتا�ش مل يتم 

رفعها �سمن الطلب االأ�سلي باالإ�سقاط. لذا عليك 

عدم التنازل عن اأي حق اعرتا�ش، وعلى االأخ�ش 

اإنك قد ال تعرف ما هي حقوق اعرتا�سك حتى يتم 

�سوؤالك �سوؤال معني.

يجب اأن يكون املحامي ال�سيا�سي اجليد قادرًا على 

تقدمي الن�سيحة ب�ساأن ما اإذا كان من االأف�سل طلب 

اإ�سقاط اأمر اإح�سار اأم ال يف ظل ظروفك اخلا�سة.

ما�هي�الخيارات�المتاحة�
أمامي�في�حالة�ما�

تلقيت�مذكرة�إحضار�أمام�
هيئة�محلفين�كبرى؟

)تــابع ...(

كيف�يمكنني�إسقاط�
مذكرة�إحضار�أمام�هيئة�

محلفين�كبرى؟
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ثمة طريقتني اأ�سا�سيتني لفر�ش االمتثال اإىل اأمر اإح�سار 

اأمام هيئة حملفني كربى: 1( رف�ش احل�سور؛ اأو 2( 

رف�ش االإجابة على اأي من اأ�سئلة املدعي العام.

اإذا رف�ست بب�ساطة احل�سور لالإدالء ب�سهادتها، فقد 

تعترب بذلك يف حالة ع�سيان للمحكمة وقد تقرر 

احلكومة اإلقاء القب�ش عليك واحتجازك حتى تقوم 

باالإدالء ب�سهادتك اأو اإىل انتهاء عمل هيئة املحلفني 

الكربى. اإذا مل تكن �سهادتك بالغة االأهمية بالن�سبة 

اإىل املدعي العام، فقد يختارون عدم اتخاذ اأي 

اإجراء.

اإذا ح�رشت لالإدالء ب�سهادتك، لن ي�سمح لك 

بح�سور حمام. ومع ذلك، ميكن ح�سور حماميك 

خارج غرفة هيئة املحلفني الكربى حيث يكون يف 

و�سعك ا�ست�سارته بعد كل �سوؤال، على الرغم من 

قيام بع�ش املحاكم باحلكم بعدم جواز ا�ست�سارة 

املحامي اإال بعد كل جمموعة �سغرية من االأ�سئلة.

حيث اإنك حتتفظ بحقك يف التعديل اخلام�ش 

�سد التجرمي الذاتي، ميكنك رف�ش االإجابة على 

اأ�سئلة املدعي العام بقولك “اأنا ا�ست�سهد بامتياز 

التعديل اخلام�ش �سد التجرمي الذاتي” عقب كل 

�سوؤال. يف هذه املرحلة، قد يقوم املدعي العام 

بب�ساطة ب�رشفك اأو ال�سعي اإىل منحك احل�سانة.

تعمل احل�سانة على حماية ال�ساهد من توجيه 

تهم جنائية اإليه على اأ�سا�ش �سهادته اأمام هيئة 

املحلفني الكربى. 

ماذا�يحدث�إذا�رفضت�
االمتثال�إلى�مذكرة�إحضار�
أمام�هيئة�محلفين�كبرى؟

ماذا�يحدث�إذا�امتثلت�إلى�
مذكرة�إحضار�أمام�هيئة�

محلفين�كبرى؟

يجب موافقة قا�ش على منح احل�سانة. ميكن للمدعي 

العام احل�سول على املوافقة امل�سبقة للقا�سي على 

منح احل�سانة؛ اأو يتم اإح�سار ال�ساهد اأمام قا�سي، بناء 

على طلب املدعي العام، مينح دوماً احل�سانة.

يف حالة اإ�رشارك على رف�ش االإجابة على االأ�سئلة قبل 

احل�سول على احل�سانة، ميكن للمدعي العام اإح�سارك 

اأمام قا�ش والذي يقوم بدوره باأمرك بال�سهادة. 

ويف حالة موا�سلتك الرف�ش، قد يقوم القا�سي باالأمر 

ب�سجنك بتهمة الع�سيان املدين. اإن ال�سهود الذين 

يرف�سون تقدمي مناذج مادية، مثل عينات من خط 

اليد اأو ال�سعر اأو ح�سور طابور عر�ش اأو م�ستندات، 

بناء على طلب هيئة حمكمة كربى، قد يتم �سجنهم 

كذلك بتهمة الع�سيان املدين.

بينما ال يعد الع�سيان املدين جرمية، اإال اأنه قد 

يوؤدي اإىل �سجن ال�ساهد طوال مدة انعقاد هيئة 

املحلفني الكربى. هذا وميكن اأن ت�ستمر هيئة 

املحلفني الكربى ملدة ت�سل اإىل 18 �سهرًا، على 

الرغم من اأن بع�ش هيئات املحلفني الكربى 

“اخلا�سة” ميكنها احل�سول على ثالث فرتات اإ�سافية 
ت�سل مدة كل منها �ستة اأ�سهر. اإن الهدف من احتجاز 

�ساهد متمرد هو اإجباره على االإدالء ب�سهادته. ومن 

ثم، قد يقوم بع�ش الق�ساء باالإفراج عن ال�سهود قبل 

انتهاء فرتة هيئة املحلفني اإذا كان من الوا�سح عدم 

وجود اأي اأمل يف اإدالء ال�ساهد ب�سهادته.
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ميكن للحكومة كذلك ا�ستخدام تهمة “الع�سيان 

اجلنائي” �سد �سهود هيئة املحلفني الكربى غري 

املتعاونني. ال توجد عقوبة ق�سوى للع�سيان 

اجلنائي – فاحلكم يعتمد على نحو مطلق على 

تقدير القا�سي. بينما يهدف االتهام بالع�سيان 

املدين اإىل اإجبار ال�ساهد على ال�سهادة، فاإن االتهام 

بالع�سيان اجلنائي يهدف اإىل معاقبة ال�ساهد على 

عرقلة العملية القانونية. وكما هو احلال مع اأي جرمية 

اأخرى، ي�ستدعي الع�سيان اجلنائي وجود مذكرات 

االتهام واحلق يف احل�سول على م�ساعدة حمامي 

ودليل يتجاوز ال�سك املعقول. تعد التهم بالع�سيان 

اجلنائي نادرة للغاية.

اإذا مت احتجازك، ميكنك القيام ب�سفة دورية بتقدمي 

طلب تن�ش فيه على ما يلي: 1( ال�سجن لن يجربك 

على ال�سهادة، 2( احتجازك يعد عقابي متاماً ومن 

ثم هو غري د�ستوري. اإذا ربحت اأحد هذه الطلبات، 

�سيتم االإفراج عنك.

يقوم بع�ش الن�سطاء باإعداد ملفات لال�ستعداد اإذا 

مت ا�ستدعاوؤهم اأمام هيئة حملفني كربى، وهو ملف 

مدون فيه اإميانك الرا�سخ �سد التعاون مع اإجراءات 

هيئة املحلفني الكربى، وي�ستخدم هذا امللف كدليل 

على اأن االتهام بالع�سيان اجلنائي مل يود نفعاً 

يف اإجبارك على ال�سهادة، ومن ثم ي�ساعدك يف 

احل�سول على االإفراج.

ما يحدث حتت اإطار اإجراءات هيئة املحلفني الكربى 

يعد اأمرًا �رشياً. حيث ت�ستند احلكومة على هذه 

ال�رشية لبث اخلوف وزعزعة الثقة يف جمتمعات 

الن�سطاء. ولقد جنح بع�ش الن�سطاء يف الق�ساء على 

هذا اخلوف وعدم الثقة من خالل ن�رش االأ�سئلة التي 

مت توجيهها اإليهم من قبل املدعي العام واالإجابات 

التي قدموها. اإذا كنت تفكر يف الت�رشف على هذا 

النحو، يتعني عليك اأواًل التحدث مع حمامي لتتاأكد 

من عدم اإثارة املزيد من امل�سكالت بداًل من حل 

البع�ش منها. 

ماذا�يحدث�إذا�امتثلت�إلى�
مذكرة�إحضار�أمام�هيئة�

محلفين�كبرى؟
)تــابع ...(

ما�الذي�يحدث�عقب�
المثول�أمام�هيئة�

محلفين�كبرى؟
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اعتبارات�خاصة�لغير�المواطنين
غري املواطنني هم اأ�سخا�ش ال يحملون اجلن�سية االأمريكية، ومن بينهم ال�سائحني والطالب وغريهم من اأ�سخا�ش 

متواجدين يف الواليات املتحدة مبوجب تاأ�سريات موؤقتة اأو برامج االإعفاء من التاأ�سرية اأو املقيمني ال�رشعيني اأو 

الالجئني اأو هوؤالء الذين بدون موقف هجرة �رشعية. يت�سارك غري املواطنني يف الواليات املتحدة يف كثري من 

احلقوق الد�ستورية التي يتمتع بها املواطنون. اإال اأنه ثمة بع�ش اال�ستثناءات لهذه القاعدة، ويتعني على غري 

املواطنني املمار�سني الأن�سطة �سيا�سية اإدراك تلك احلقيقة والوعي بتلك االعتبارات اخلا�سة. ومع ذلك، يجب 

على غري املواطنني عدم جتنب الن�ساط ال�سيا�سي متاماً بدافع من خوف ال مربر له من قمع احلكومة. 

الخطاب�والتبعيات�
السياسية

يف اأغلب احلاالت، تتعامل احلكومة مع اخلطاب 

ال�سادر عن غري املواطنني على نف�ش النحو الذي 

تتعامل به مع املواطنني. فال يجوز معاقبة غري 

املواطنني جنائياً على اخلطاب الذي قد يخ�سع 

للحماية اإذا �سدر عن مواطن. وباملثل ال ميكن 

مقا�ساة غري املواطنني على احلديث اإذا قيل من 

قبل مواطن.

ومع ذلك، تتمتع احلكومة ب�سلطات وا�سعة النطاق 

تتيح لها حجب اإعانات الهجرة )مثل �سبل االإغاثة 

التقديرية اأو التجني�ش(، بل قد تقوم بتحريك 

دعوى طرد ا�ستنادًا على خطاب �سادر عن اأجنبي. 

فلي�ش من الوا�سح اإذا كان يف و�سع احلكومة طرد 

�سخ�ش اأجنبي اأو حتجب عنه االإعانات التقديرية 

نتيجة خلطاب اأو وجود عالقة �سيا�سية فقط.

منذ خم�سني عاماً م�ست وجدت بع�ش املحاكم اأن 

احلكومة ت�ستطيع، ولكن قانون التعديل االأول قد 

تغري جذرياً منذ ذلك احلني، وانق�سمت املحاكم 

االآن ب�ساأن ما اإذا كانت هذه القاعدة ت�سكل 

قانوناً جيدًا اأم ال. من الناحية العملية، نادرًا ما 

تقوم احلكومة برتحيل �سخ�ش على اأ�سا�ش احلوار 

اأو اجلمعية فقط ال غري. ولكن ُي�سمح للحكومة 

بتفعيل قوانني الهجرة ب�سكل انتقائي. على 

�سبيل املثال، ميكن للحكومة ترحيل غري املواطنني 

ب�سبب انتهاك قانون الهجرة. )مثل البقاء بعد 

انتهاء مدة التاأ�سرية، اأو العمل بدون ت�رشيح( 

حتى لو كان دافع احلكومة يف بدء اإجراءات 

الرتحيل هو خطاب األقاه غري املواطن اأو انتمائه 

جلمعية �سيا�سية.
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الخطاب�والتبعيات�
السياسية�)تــابع ...(

عمليات�التفتيش�
واالعتقال

حق�التزام�الصمت

اأخريًا، يتعني على طالبي االإقامة الدائمة واجلن�سية 

عر�ش قائمة باملنظمات التي عملوا لديها. ُين�سح 

غري املواطنني من الن�سطاء ال�سيا�سيني با�ست�سارة 

حمامي هجرة قبل التقدم لطلب تغيري احلالة الأن 

بع�ش اجلمعيات قد تت�سبب يف م�ساكل اأثناء اإجراء 

طلبك.

يتمتع غري املواطنني ب�سكل كبري بنف�ش 

حت�سينات التعديل الرابع �سد التفتي�ش واالعتقال 

غري املربر الذي يقوم به املواطنون. يجب اأن يتم 

تفعيل القانون من خالل احل�سول على �سمان الإجراء 

اأي تفتي�ش لغري املواطن اأو ملكية غري املواطن فقط 

كما يجب القيام بتفتي�ش املواطن. يتم ا�ستبعاد 

دليل انتهاك التعديل الرابع من املحاكمة اجلنائية 

لغري املواطن كما هو احلال بالن�سبة للمواطنني. 

ل�سوء احلظ، ُي�سمح ب�سكل عام با�ستخدام الدليل 

الذي مت احل�سول عليه النتهاك التعديل الرابع 

يف اإجراءات الهجرة. هذا يعني اأنه ميكن للحكومة 

ا�ستغالل الدليل ب�سكل غري قانوين والذي ال ميكن 

ا�ستخدامه يف االإجراءات اجلنائية لغر�ش اإجراءات 

الهجرة. من املمكن ا�ستبعاد دليل مت احل�سول 

عليه من خالل انتهاكات مك�سوفة خا�سة للتعديل 

الرابع يف اإجراءات الهجرة.

كما ميكن للحكومة ب�سكل عام تفتي�ش و�سبط اأي 

�سخ�ش، جمموعة اأو �سيارة ت�سافر عرب احلدود اأو يف 

املطار.

يتمتع غري املواطنني ب�سكل عام  بنف�ش احلق 

يف التزام ال�سمت الذي يتمتع به املواطنون. يف 

حالة اال�ستجواب من ِقبل عمالء تنفيذ القانون، 

ميكنك التزام ال�سمت ورف�ش االإجابة على اأ�سئلتهم 

حتى لو قاموا بحب�سك ب�سكل موؤقت اأو اعتقالك. 

ميكن بب�ساطة عدم التفوه ب�سيء اأو قول “اأود 

التحدث اإىل املحامي اخلا�ش بي قبل اأن اأقول 

اأي �سيء اإليكم” اأو “لي�ش لدي ما اأقوله لكم. 

�ساأحتدث اإىل حمامي واأجعله يت�سل بك”. ال 

توقع على �سيء دون قراءته وفهم تبعات توقيعه 

جيدًا.

هناك ا�ستثناء واحد لهذه القاعدة وهو اإذا طلب 

�سابط الهجرة من غري املواطن تقدمي معلومات 

ب�ساأن و�سع هجرته، ولكن حتى يف هذا املوقف 

ميكنك اال�ستمرار يف طلبك ح�سور املحامي قبل 

االإجابة على االأ�سئلة.

كما يتطلب القانون من غري املواطنني البالغني 

ممن معهم م�ستندات هجرة �سليمة اأن يحملوا 

تلك امل�ستندات طوال الوقت. اإذا طلب العميل 

منك امل�ستندات ورف�ست تقدميها، ميكن اتهامك 

باملخالفة.

ال تظهر اأبدًا اأوراق هجرة مزورة اأو تدعي اأنك 

مواطن اأمريكي اإذا مل تكن كذلك. بداًل من 

هذا، يجب عليك التزام ال�سمت اأو طلب حمامي. 

اإن الكذب على العميل الفدرايل تعد جرمية اأكرث 

خطورة من املخالفة وعدم تقدمي امل�ستندات 

– من االأف�سل عدم تقدمي اأي ورق عن تقدمي 
م�ستندات مزورة. كما اأن االدعاء الكاذب باأنك 

مواطن قد يحرمك من احل�سول على االإقامة 

ال�رشعية اأو املواطنة يف امل�ستقبل. 
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المحصـــــلة

كما �سبق وذكرنا، تعد املعلومات املذكورة �سمن هذا الكتيب لي�ست �سوى معلومات اأولية حول حقوقك 

االأ�سا�سية. اإن الهدف من هذا الدليل هو م�ساعدتك على اإعداد نف�سك ومنظمتك وزمالئك من الن�سطاء على 

اأن تكونوا م�سلحني باملعرفة وباحلماية يف حالة ما جاء عميل يطرق بابك. وتذكر جيدًا اأن القوانني تختلف 

من والية الأخرى ـــ لذا من االأحرى بك معرفة واليتك واأن تكون على �سلة مبحامي على معرفة جيدة بها.

نحن ناأمل اأن يكون هذا الكتيب مبثابة اأداة نافعة لك وملنظمتك اأثناء �سعينا لتحقيق عامل اأكرث عداًل على 

امل�ستوى االجتماعي.

http://ccrjustice.org/ للح�سول على ن�سخ من هذا املن�سور، تف�سل بزيارة موقع

iaak@ccrjustice.org اأو را�سلنا مبا�رشة على ifanagentknocks

إذا جاء عميل يطرق األبواب
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مصــادر��إضــافية
حول�ممارسات�األمن�العام:

Security Culture: a Handbook for Activists
ثقافة االأمن: كتيب لكل نا�سط: كتاب ممتاز بقلم ن�سطاء كنديون حول الدافع وراء بناء ثقافة اأمنية وكيفية 

حتقيق ذلك.

http://security.resist.ca/personal/culture.shtml

Security Survival Skills, by the Collective Opposed to Police Brutality
مهارات البقاء االأمنية، تو�سيح لكيفية بناء ثقافة اأمنية داخل جمتمعك من الن�سطاء بقلم جمموعة كندية.

http://www.why-war.com/fi les/Securite-eng-letter.pdf

War at Home
 بقلم بريان جليك: كتاب مف�سل حول تاريخ برنامج مكافحة التج�س�ش )COINTELPRO( وي�ستعر�ش 

بع�ش الن�سائح الرائعة حول كيفية جتنب ال�رشاك امل�سابهة وحماية نف�سك وجمموعتك. ن�رش بوا�سطة 

مطبعة �ساوث اإيند.

حول�العمالء�الحكوميين:
The Attorney General’s Guidelines on FBI Undercover Operations

قواعد احلكومة الفدرالية ب�ساأن ما يجوز للعمالء الفيدراليني املتخفيني فعله وما ال يجوز لهم فعله. 

http://www.usdoj.gov/olp/fbiundercover.pdf

The Attorney General’s Guidelines Regarding the Use of Confidential Informants
قواعد احلكومة الفدرالية ب�ساأن ما يجوز للمخربين فعله وما ال يجوز لهم فعله. 

http://www.usdoj.gov/olp/dojguidelines.pdf

Security Practices and Security Culture
معلومات اأ�سا�سية حول كيفية التعامل مع العمليات ال�رشية وبع�ش النوادر الرائعة من ع�رش برنامج مكافحة 

التج�س�ش.

http://aia.mahost.org/sec_cointelpro.htm

حول�أمن�االتصاالت�الهاتفية:
Mobile Surveillance Primer

م�سدر �سامل متوفر على االإنرتنت حول تقنيات الهواتف اخللوية وكيفية الو�سول اإليها وكيفية حماية 

املعلومات املخزنة عليها وحماية حمادثاتك.

http://mobileactive.org/wiki/Mobile_Surveillance-A_Primer
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حول�خطابات�األمن�القومي:
A Review of the FBI’s Use of National Security Letters

�سادر عن وزارة العدل: نظرة متعمقة يف القانون املعني بخطابات االأمن القومي وكيف مت ا�ستخدامها 

منذ بدايتها.

http://www.usdoj.gov/oig/special/s0703b/fi nal.pdf

حول�أمن�الحاسب:
Computer Security Trainer’s Guide

�سادر عن Midnight Special Law Collective: دليل رائع بحق حول تنمية العادات االأمنية 

اجليدة اخلا�سة باحلا�سبات بداًل من االعتماد على الربامج اأو احليل التقنية.

http://www.midnightspecial.net/materials/trainers.html

NGO in a Box: Security Edition
 :Tactical Technology Collective and Front Line Human Rights Defenders بوا�سطة

جمموعة اإر�سادية تهدف اإىل م�ساعدة الن�سطاء وم�سوؤويل االإعالم امل�ستقل على توفري االأمن الرقمي وحماية 

خ�سو�سيتهم. تت�سمن املجموعة اأدلة حول اأدوات الت�سفري والفريو�سات وبرامج اإزالة ملفات وبرامج التج�س�ش 

وتخزين البيانات وحماية كلمة املرور وما اإىل ذلك من معلومات. تتوافر املجموعة جماناً على االإنرتنت على 

http://security.ngoinabox.org :موقع

Security Practices and Security Culture
معلومات اأ�سا�سية حول كيفية التعامل مع العمليات ال�رشية وبع�ش النوادر الرائعة من ع�رش برنامج مكافحة 

التج�س�ش.

http://aia.mahost.org/sec_cointelpro.htm

حول�المراقبة�مرتفعة�التقنية:
Bigger Monster, Weaker Chains: The Growth of an American Surveillance Society

بوا�سطة:ACLU، درا�سة حول التاريخ احلديث لكامريات املراقبة والتقنيات االأخرى. 

http://www.aclu.org/FilesPDFs/aclu_report_bigger_monster_weaker_chains.pdf

حول�هيئات�المحلفين�الكبرى:
Grand Jury Trainers Guide

بوا�سطة: Midnight Special Law Collective، �رشح تو�سيحي لهيئة املحلفني الكربى 

– بدًءا من االت�سال االأول بالعمالء الفدراليني اإىل جل�سة اال�ستماع اأمام هيئة املحلفني الكربى ذاتها – 
وكيفية حماية نف�سك وجمموعتك اإذا ما مت ا�ستدعاوؤك اأمام اإحدى الهيئات.

http://www.midnightspecial.net/materials/trainers.html#gj
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بيان اإنكار امل�سوؤولية: هذا الكتيب لالأغرا�ش االإعالمية فقط وال ميثل ن�سيحة قانونية. يهدف 

مركز احلقوق الد�ستورية اإىل عر�ش و�سف عام للق�سايا القانونية والعملية التي قد يواجهها الن�سطاء 

التقدميون اأو الراديكاليون. وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن كل �سخ�ش حتيط به ظروف خا�سة وخمتلفة عن 

غريه، وتلك االختالفات ال�سئيلة ميكن لها تثمر عن اإجابات �سديدة التباين على االأ�سئلة املقدمة هنا. 

للح�سول على اإجابات وافية عن م�سكالت اأو ق�سايا اأو اأ�سئلة قانونية حمددة، اح�سل على ن�سيحة حمامي 

موؤهل يف منطقتك.

اإلقرارات�والتصديقات

مركز�الحقوق�الدستورية
Broadway, 7th Floor 666

New York, NY 10012
www.CCRJustice.org / (212) 614-6464

اإن مركز احلقوق الد�ستورية مكر�ش متاماً لتعزيز وحماية احلقوق التي يكفلها د�ستور الواليات املتحدة 

االأمريكية واالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان.  مت تاأ�سي�ش املركز عام 1966 على يد جمموعة من املحامني 

الذين مثلوا احلركات املنادية باحلقوق املدنية يف اجلنوب، وهو منظمة تعليمية ال تهدف اإىل الربح، 

ملتزمة نحو اال�ستخدام االإبداعي للقانون كقوة اإيجابية لتحقيق التنغيري االجتماعي. تف�سل بزيارة: 

www.ccrjustice.org

املوؤلف الرئي�سي، ماثيو �سرتوجر، حمام يف فريق عمل مركز احلقوق الد�ستورية. مت اإعداد كتيب” اإذا 

جاء عميل يطرق االأبواب” بوا�سطة موظفي وحمرري مركز احلقوق الد�ستورية، ومن بينهم لورين ميلوديا 

ورا�سيل مريوبول واألي�سون روه بارك وقعيد جاكوب وجيف دوت�ش واأروا فداء ح�سني وكاثي جيفوين وتوين 

هولني�ش وكارولني ه�سو وجي�سيكا جواريز وكينيث كرو�رش وديفيد ماندل-اأنتوين وكري�ستينا �ستيفن�سون.

Morningside Translations :ترجمة الن�ش اإىل اللغة العربية

ت�سميم الغالف من عمل روبرت تروجيلو )2011(

الت�سوير بوا�سطة مادي ميلر )�سفحات، 5 و9 و15(

الت�سوير بوا�سطة SSGT  رينولدو رامون، USAF )�سفحة 21(

الت�سوير بوا�سطة جاريكتوزني�سكي )�سفحة 36(

اخلطوط امل�ستخدمة: AXT-Lakhdar  )الن�ش الرئي�سي(، TheMixArab )العناوين(

pixel-mixer.com :االأيقونات بوا�سطة

الت�سميم: قائد جاكوب�ش، اأحمد فولة
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