
 1

מ א א א מ  

CAIR                                                                                       

Council on American-Islamic Relation               אאא  
Department of Arabic Affairs                                                                                  אאמ  

 
 سالمة المسلمين والعرب في أمريكا أمن وسبل الحفاظ علىللتعريف بكير كتيب 

 
 كتيبا )كير(ت المتحدة حربا على العراق، وضع مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ا أن تشن الواليمع تزايد احتمال 

 الواليات المتحدةن والعرب في لمي المسلتوعية" سالمة المسلمين والعرب في أمريكاأمن وسبل الحفاظ على " مختصرا عن 
ك بعد أن توقع مسئولون في مكتب التحقيقات حماية أنفسهم من خطر التمييز ضدهم من قبل أية جهة، وذلبسبل قيادات وأفراد 

أسوشياتد (الفيدرالية بأن الهجوم على العراق قد يولد موجة من جرائم الكراهية الموجهة ضد المسلمين والعرب في أمريكا 
 ).12/3/03برس، 

فراد والتجمعات إلى مساعدة األ" سالمة المسلمين والعرب في أمريكاأمن وسبل الحفاظ على التعريف ب" ويهدف كتيب  
 وحوادث حماية أنفسهم ضد جرائم الكراهيةسبل ووسبل حمايتها حقوقهم القانونية األساسية معرفة المسلمة والعربية على 
التعامل معها في حالة وقوعها، وفيما يلي بعض النصائح العملية بخصوص كيفية االستفادة من هذا كيفية التمييز قبل وقوعها و

 :الكتيب
 
 لكتيب جيدا ااقرأ) 1
 وزعه على أصدقائك وعائلتك) 2
 مركزك اإلسالميفي صور أجزأ منه وعلقها في مسجدك أو ) 3
  أو أسئلةاستفساراتبكير إذا كانت لديك أية أتصل ) 4
 

 قائمة مواضيع الكتيب
 

 أعرف حقوقك: القسم األول
  حقوقك كطالب-
 حقوقك كموظف -
 )FBI (رالية بك مكتب التحقيقات الفيدذا اتصلإحقوقك  -
 أنشطة وقائية: القسم الثاني
  الطوارئعناوين تتصل بها في حاالت وضع قائمة -
  عقد اجتماع لتوعية المسلمين وغيرهم بسبل حماية أنفسهم-
  والعرب بمنطقتك بناء شبكة مساندة داخلية وسط المسلمين-
  نصائح لحماية المساجد-
 فاع عن المسلمين بمنطقتك وضع قائمة بأسماء المحامين المستعدين للد-
  اللقاء مع مسئولي المدارس لحماية الطالب-
  بناء عالقات إيجابية مع السلطات-
  بناء تحالفات مع المنظمات المدنية-
  توعية المسئولين المنتخبين بقضاياك-
  تعرضت لمضايقاتإذاماذا تفعل : القسم الثالث
 اإلبالغ عن أية أنشطة مشبوهة  -
 حوادث الكراهيةالتعامل مع  -
  حوادث التمييز التعامل مع-
  التعامل مع حوادث التمييز خالل السفر بالطائرات-
 عملكإذا تعرضت للتمييز في محل  -
  بوجود متفجراتفي حالة تلقى تهديدات -
 وكالمثيرة للشك رسائل والطرود التعامل مع ال-
 لمختلفةعناوين االتصال بمكاتب كير في الواليات ا: القسم الرابع
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 أعرف حقوقك: القسم األول
 حقوقك كطالب 

 
توزع وثائق تعريفية باإلسالم على اآلخرين مادمت ال تقوم بذلك أن اآلخرين بديانتك، و ففي أن تعرلك حق كطالب . 1

 .اإلضراب وأ بأسلوب يثير الفوضى
 عن الدين في حالة إذا كان مسموحا ارتداء أن ترتدي مالبس دينية تحمل رسائلفي حق ال أزياء دينية، ولك ارتداءلك حق .  2

 .تحمل رسائلمالبس 
تقام بشكل غير فوضوي يزعج هذه الصلوات  مادامت حرم المؤسسة التعليميةصلوات للطالب داخل  تنظيملك حق . 3

 .اآلخرين
أو ال تسمح  ستسمح  قد يكون لك حق حضور صالة الجمعة ألن المحكمة العليا أيدت حق الواليات في تقرير ما إذا كانت-4

 .للطالب بمنحهم وقت لحضور الدروس واألنشطة الدينية
 لك حق الغياب من مؤسستك التعليمية خالل األعياد الدينية، وينبغي عليك إبالغ مؤسستك التعليمية بأنك سوف تتغيب عن -5

 .الدراسة
 .ا معارضة لديانتكلك الحق في أن تستثنى من حضور المناقشات واألنشطة الدراسية التي تراه -6
 . بمؤسستك التعليمية لك حق تشكيل منظمة للطالب المسلمين-7
  

 حقوقك كموظف 
 

 الوطنية، اتهمخلفي بسببى أسس دينية أو عرقية أو تحرم القوانين الفيدرالية عن أصحاب العمل أن يميزوا ضد موظفيهم عل
 :يليوتضمن المادة السابعة من قانون الحريات المدنية حقوقك فيما 

 
 تمييزي، شل صاحب العمل في ذلك يعتبر سلوك ألن فبدرجة مقبولة الحق في يقوم صاحب العمل بتقبل حاجاتك الدينية -1

 .والذهاب إلى صالة الجمعة حقوق مثل الحق في إطالق اللحية وارتداء الحجاب والصالة خالل ساعات العمل ويتضمن ذلك
حرم على صاحب العمل أن يأخذ الدين في اعتباره عند اتخاذه  الترقيات، وُيالمساواة عند التوظيف وعند الفصل وفي -2

 .قرارات تؤثر على وضعك الوظيفي
 في بيئة عمل غير معادية لك، إذ يجب على صاحب العمل أن يضمن عدم تعرضك إلساءات معادية  من حقك أن تعمل-3

 .لدعوك إلى ديانات أخرىمحاوالت غير مرحب بها أو مغالية لتحرشات، أو لللمسلمين، أو 
 لك الحق في أن تشتكى من التمييز دون أن تخشى من االنتقام، وتضمن لك القوانين الفيدرالية حق الشكوى ضد أفعال -4

 .التمييز، ويحرم على صاحب العمل االنتقام منك بسبب شكوتك
  

 )FBI ( بك مكتب التحقيقات الفيدراليةاتصلإذا حقوقك  
 

 يثمنون قيمة الحقوق المدنية، ويحمي الدستور األمريكي حقك في أن كمامريكا جهود تنفيذ القانون الحازمة، يؤيد المسلمون في أ
تذكر ما ) FBI(تتبنى أفكار أو معتقدات مختلفة وأن تكون نشطا سياسيا، وإذا حدث وزارك مسئولو مكتب التحقيقات الفيدرالية 

 :يلي
 
الكذب على عمالء مكتب . غير صحيحة تقدم لهم معلومات يقات الفيدرالية والولي مكتب التحقال تكذب أبدا على مسئ. 1

 . التحقيقات الفيدرالية هو جريمة
حتى لو كنت ) في حالة عدم حضور محاميك(ليس هناك ما يفرض عليك أن تتحدث مع مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالية . 2

 . أسئلتهم لن يأخذ ضدك ولن يعني أنك تحاول إخفاء شيئامن غير حاملي الجنسية األمريكية، رفضك أن تجيب على
يتحتم على مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالية أن يحصلوا على . ليس هناك ما يفرض عليك أن تدعهم يدخلون منزلك. 3

 أن تراه قبل ولو قالوا لك أن لديهم مثل هذا التصريح أطلب منهم.  منزلك لكي يتمكنوا من دخولهتصريح من المحكمة بتفتيش
في حالة  (وحتى لو كان لديهم تصريح بالتفتيش ليس هناك ما يفرض عليك أن تجيب على أسئلتهم. المنزلأن تسمح لهم بدخول 
 .)عدم حضور محاميك

 . خالل إجابتك على أسئلة مكتب التحقيقات الفيدراليةأجعل محاميك حاضرا دائما . 4
 .محامي لتحصل على المشورةبو) كير(يكية اتصل بمجلس العالقات اإلسالمية األمر. 5
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 أنشطة وقائية: القسم الثاني
 

  الطوارئعناوين تتصل بها في حاالتوضع قائمة  
 

في حاالت ) من خالل التليفون والبريد اإللكتروني(ينبغي على القيادات المسلمة وضع قوائم بعناوين يجب االتصال بها 
 . سلمين في منطقتهم لتهديدات خطيرة أو لحوادث تهدد أمنهمالطوارئ، مثل حالة تعرض أمن وسالمة الم

 
 المسلمين ة وأعضاء مجالس إدارتها، والنشطينيجب أن تضم هذه القائمة عناوين االتصال باألئمة المحليين، والمراكز اإلسالمي

 .بالمنطقة
 

 .كما يجب وضع قائمة أخرى تضم عناوين االتصال بسلطات تنفيذ القانون المحلية
    

  لتوعية المسلمين وغيرهم بسبل حماية أنفسهماجتماععقد  
 

 لعقد اجتماع للمسلمين والعرب في منطقتك لمناقشة النصائح المتضمنة في هذا الكتيب وسبل تطبيقها، ويمكن عقد وجه الدعوة
الطوارئ التي االجتماع في مسجد أو مركز إسالمي محلي، وذلك على أن يعلن عن االجتماع من خالل قائمة اتصاالت 

 . وضعتها
    

 بناء شبكة مساندة داخلية وسط المسلمين والعرب بمنطقتك 
 

كون شبكة من المسلمين القادرين على تقديم المساندة المادية والعاطفية لمن قد يقعون عرضة لجرائم الكراهية أو لحوادث 
 .لبي بمفردهمال يجب أبدا ترك ضحايا هذه الحوادث يتعاملون مع تأثيرها الس. التمييز

 
 نصائح لحماية المساجد 

 
 المواقع األكثر عرضة للخطر

 
 .المساجد الموجودة في مناطق معزولة* 
 .المساجد المتروكة بال حضور أو حراسة لفترات طويلة* 
 .المساجد ذات األبواب والنوافذ السهلة االختراق* 
 .عدم وجود جهاز إنذار من حوادث السطو* 
 .مكن أن يختبئ بها الجناةوجود أشجار كثيفة ي* 
 . خارجيةعدم وجود إضاءة* 
 

 احتياطيات أمنية يجب اتخاذها
 
 .أدعهم إلى زيارة المركز. بناء عالقات إيجابية مع جيران المسجد. 1
 .الزائرين ألن النشاط يخيف الجناةباول أن تحافظ على المسجد عامرا بالحركة وح. 2
لكي يزور المسجد القريب من مسجدك  بمركز الشرطة المحلي جماهيريةالقات الأحصل على موعدا لتلتقي بمسئول الع. 3

 .ويعطيكم نصائح حول كيفية زيادة أمن المسجد
 الشرطة في المناطق المجاورة بالمسجد، ويجب أعطاء مزيد من االهتمام والعناية عند حلول الظالم رياتأطلب زيادة دو. 4

 .وخالل أوقات الصلوات
 .ن لجنة معنية بالحفاظ على أمن المسجدفكر في تكوي. 5
 .وزع بعض أعضاء المسجد على مداخلة وأركان السيارات لحراسته خالل أوقات الصالة. 6
 .ال تلمسها. أبلغ الشرطة في حالة العثور على عبوات مثيرة للشك. 7
 . عالية حول المسجدإضاءةركب مصابيح . 8
 .ركب أجهزة إنذار ضد الحريق وضد السرقة. 9

 .استبدل األبواب الضعيفة وغير اآلمنة بأخرى قوية وآمنة. 10
يجب أن تدرس التعليمات الخاصة : ملحوظة(المداخل الجانبية الكبيرة، على ركب قضبان مقاومة للسرقة على النوافذ و. 11

 .))ثالعلى سبيل الم(بوضع هذه القضبان حتى ال يعيق استخدامها عملية إخالء المسجد في حالة وجود حريق 
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 . من أماكن االختباءألعشاب المحيطة بالمسجد حتى تقللقم بتقليم الشجيرات وا. 12
 ).Neighborhood Watch Programs(شارك في برامج الحراسة الشعبية مع جيرانك . 13
 . مثيرة للشكوكأية حافلةسجل أوصاف أية أفراد أو . 14
 . أشرطة التسجيل الهامة بنسخ لجميع الوثائق وأقراص الكمبيوتر واحتفظ. 15
 .حريق مثل القمامةوقوع قم بإزالة المواد القابلة لالشتعال والتي قد تتسبب في . 16
 .راقبةمفكر في وضع كاميرات . 17
 

 وضع قائمة بأسماء المحامين المستعدين للدفاع عن المسلمين بمنطقتك 
 

والمساعدة القانونية للمسلمين في منطقتك في حالة تعرضهم ينبغي وضع قائمة بأسماء المحامين الراغبين في تقديم النصيحة 
 .برعوا بأوقاتهم وخدماتهم لمساعدة المسلمين خالل فترة األزمةيز، وأطلب من هؤالء المحامين أن يتلحوادث تمي

 
 اللقاء مع مسئولي المدارس لحماية الطالب 

 
لمناقشة خطط حماية الطالب المحيطة بهم ارس المحلية ينبغي أن يقوم ممثلون للمسلمين في منطقتك بمقابلة مسئولي المد

 .ن من مضايقاتموة بما قد يتعرض له الطالب المسلوتوعية مسئولي المدرس
 

كما ينبغي مطالبة . يجب أيضا مطالبة إدارة المدرسة بإتباع سياسية ال تتسامح مع من يقومون بالتحرش بالطلبة المسلمين
ي المؤسسات التعليمية ومطالبتهم بحماية حقوق طالبهم المسلمين، للحصول على نموذج لخطاب اإلدارة التعليمية بمراسلة مدير

 :اإلدارة التعليمية يمكنكم زيارة الموقع التالي
http://www.cair-florida.org/ViewArticle.asp?Code=PR&ArticleID=73 

 
دليل المعلم للممارسات الدينية "ين الدينية يسمى كما تصدر كير دليال لتوعية المدرس األمريكي بحقوق الطالب المسلم

 :، ويمكن الحصول عليه باالتصال بكير على العنوان اإللكتروني التالي"اإلسالمية
 publications@cair-net.org  
 

 بناء عالقات إيجابية مع السلطات 
 

 يينمسئولي تنفيذ القانون على المستومع  المسلمين بمنطقتهم تجمعلمة بأن يقوموا فورا بترتيب لقاءات ينبغي على القيادات المس
سبل مساعدة المسلمين في أمريكا لسلطات تنفيذ القانون وعلى كيفية بحث المحلي والوطني، ويجب أن تركز هذه اللقاءات على 

 .تمييزلم لمضايقات أو قيام السلطات بحماية المسلمين والعرب في حالة تعرضه
 

 بناء تحالفات مع المنظمات المدنية 
 

بناء خطوط التواصل ينبغي تنظيم لقاءات مشابهة مع ممثلي الجماعات الدينية والعرقية على أن تركز هذه اللقاءات على 
 في التعامل مع التمييز والمساندة بين المسلمين وهذه الجماعات، كما ينبغي على المسلمين االستفادة من خبرة هذه األقليات

 .وحمالت التشويه
 

 توعية المسئولين المنتخبين بقضاياك 
 

ة القضايا التي تهم بين أو مساعديهم األساسيين لمناقشكبار السياسيين المنتخقوم وفود من المسلمين بمنطقتك بمقابلة يجب أن ت
 .  خالل فترة األزمةالمجتمع المسلم في أمريكا

 
 http://www.capwiz.com/cair/home: لمعرفة من يمثلونك يمكنك زيارة موقع كير التالي
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 ماذا تفعل إذا تعرضت لمضايقات: القسم الثالث
 

 اإلبالغ عن أية أنشطة مشبوهة  
 

مشبوهة في أنشطة أية  أفراد أو  أيينبغي على المسلمين أن يقوموا بدورهم في ضمان أمن وسالمة بلدنا، فإذا الحظ مسلمون
عن هذه األنشطة من خالل االتصال بمكاتبه ) FBI(منطقتهم يجب عليهم أن يقوموا فورا بإبالغ مكتب التحقيقات الفيدرالية 

 http://www.fbi.gov/contact/fo/fo.htm: الفرعية على العناوين الموضحة على الموقع التالي
 

  حوادث الكراهيةمعتعامل ال 
 

 :لمسلمين أو التمييز ضدهم، ينبغي عليك القيام بما يليلكراهية الد جرائم في حالة وقوعك ضحية ألح
 
وطالب بمعاملة الحادثة على أنها جريمة . بشـكل فـوري المحلي) FBI(قم بإبالغ الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي . 1

 .كراهية، وأطلب من الشهود أن يعطوك أسمائهم وعناوين االتصال بهم
لتسجيل ما تعرضت له، يمكنك " صغيرة"حتى لو كنت تعتقد أن الحادثة ) كير(العالقات اإلسالمية األمريكية اتصل بمجلس . 2

، )8787-488-202(، أو الهاتف )/http://www.cair-net.org/ireport(تسجيل شكواك لدى كير عن طريق االنترنت 
 ).cair@cair-net.org(، أو البريد اإللكتروني )0833-488-202(أو الفاكس 

 . قم بالتقاط صور إذا أمكن. احتفظ بأية أدلة. المعتديأكتب بدقة ما ذكره أو فعله وسجل الحادثة، . 3
 .تصرف بسرعة، يجب التعامل مع حوادث التمييز عند وقوعها وليس في الوقت المناسب لك. 4
 بمنطقتك، أو في عقد مؤتمر صحفي، المسلمةقيادات الفكر في استصدار بيان من . خاذهحدد التصرف المناسب الواجب ات. 5

 .  جماهيريةأو تنظيم مظاهرة، أو المقابلة مع المسئولين، أو إطالق حملة رسائل بريدية
 .المؤسسات المحليةبقم باالتصال بكير وبالمساجد و. حرك الجماهير حول قضيتك. 6
 .لى تطورات الموقفحاول دائما أن تسيطر ع. 7
 .عندما تحل المشكلة قم بإعالن ذلك على األفراد والمؤسسات التي اتصلت بها عند وقوع الحادثة. أعلن نتائج مساعيك. 8
 

  حوادث التمييزمع التعامل 
 
 .احتفظ بهدوئك. 1
 .بالحادثة) كير(أبلغ السلطات المعنية ومجلس العالقات اإلسالمية األمريكية . 2
 من جميع خحتفظ بنسا بمعلومات عن الشهود، وحتفظاحتفظ بمذكراتك بخصوص الحادثة، احدث بالتفصيل، سجل ما . 3

 .اتصاالتك بخصوص القضية
 .أطلب من الشهود أن يعطوك أسمائهم وعناوين االتصال بهم. 4
 .فكر في االتصال بمحامي. 5
 

 .ز اإلسالمية في منطقتكاتخذ االحتياطيات الالزمة لزيادة أمن المساجد والمدارس والمراك
 

 التعامل مع حوادث التمييز خالل السفر بالطائرة 
 

كمسافر عبر خطوط الطيران لك الحق في الحصول على معاملة محترمة الئقة وغير تمييزية من قبل مسئولي شركة الطيران 
ة، وإذا شعرت أنك تعرضت ولك الحق من أن تشتكي في حالة تعرضك لمعاملة ترى أنها تمييزي. مسئولي األمنمن قبل و

 .للتمييز ينبغي عليك أن تقوم بالتصرفات التالية بشكل فوري
 
 .طالب بالحديث مع أحد المشرفين األعلى رتبة من المسئول الذي تعامل معك. 1
ب أسئل عن سبب معاملتك بالشكل الذي عوملت به، وعما إذا كنت قد عوملت بهذه الطريقة من بين جميع المسافرين بسب. 2

 .شكلك، أو رداءك، أو عرقك، أو إثنيتك، أو ديانتك، أو خلفيتك الوطنية
 . أطلب أسماء وأرقام بطاقات كل األشخاص الذين شاركوا في الواقعة-3
 . أطلب من الشهود أن يعطوك أسمائهم وعناوين االتصال بهم-4
 . شركة الطيرانسمواقم الرحلة، وتاريخها، ن كتابة ر سجل وقائع الحادثة كتابتا بشكل فوري بعد انتهائها، وتأكد م-5
 .  اتصل بكير لتسجيل شكواك لديها-6
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 عملكإذا تعرضت للتمييز في محل  

 
 .احتفظ بهدوئك. 1
 .أن تصرفاته تميز ضدكعليك اخبر المعتدي . 2
 .ما تعرضت له من تمييزب كتابتا إدارة الشركة أبلغ. 3
عناوين االتصال بهم ب طريق االحتفاظ بمذكرات مفصلة وبأسماء الشهود و في تسجيل ما تتعرض له من تمييز عنابدأ. 4
 . نسخ من الشكاوى المكتوبة التي قدمتهابو
وبالوكاالت الحكومية المحلية المعنية بالحقوق المدنية لمعرفة الخيارات القانونية ) EEOC(تصل بلجنة تكافؤ فرص العمل ا. 5

 . ك للحصول على حقوقكمالمتاحة أما
 .اتصل بمحامي لمناقشة قضيتك. 6
 .ال توقع أية وثائق أو تستقيل بدون الحصول مسبقا على نصيحة محامي. 7
 . عمل أخركانأطلب أن يتم نقلك إلى قسم أو م. 8
 .  أطلب االستعانة بمفاوضين. 9

  . لتسجل شكواك) كير(اتصل بمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية . 10
 

 وجود متفجرات بتلقي تهديدات في حالة 
 
 .قم بتوزيع تعليمات مكتوبة عن كيفية التصرف عند تلقي تهديد بوجود متفجرات. 1
. إذا وصلك التهديد عبر الهاتف حاول أن تبقي المتصل على الهاتف ألطول فترة ممكنة وأطلب منه أن يعيد ما ذكره عليك. 2

 .حاول تسجيل أو كتابة كل ما يذكره
 .متفجراتاستفسر منه عن موقع ال. 3
 .أبلغ المتصل أن تفجير القنبلة سوف يلحق الضرر بعديد من األبرياء. 4
 .انتبه ألية أصوات خلفية قد تسمعها خالل االتصال مثل الموسيقى على سبيل المثال قد تساعد على معرفة موقع المتصل. 5
 .في الحديث أو أية عالمات مميزة في صوتهاستمع بانتباه شديد لصوت المتحدث، وأكتب مالحظاتك حول لهجته أو أسلوبه . 6
ين أحتفظ بأرقام هواتف هؤالء المسئول. فورا عن التهديد الذي تلقيته) FBI(أبلغ الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالية . 7

 .كيمكتوبة وفي مكان في متناول يد
 . الخطابن تعاملك معوقلل مإذا وصلك التهديد في خطاب، احتفظ بالرسالة والظرف الذي أرسلت به، . 8 
 . على عبوة أو جهاز يثير الشكتفتش داخل وخارج المسجد، وقم بإخالء المسجد إذ عثر. 9
 

 مالحظات هامة وتحذيرية
 
 .ال تقترب من الشخص أو الحافلة المثيرة للشك وال تتحداهم. أ
 .ال تتبع األشخاص أو الحافالت المثيرة للشك. ب
 .ف كأنك شرطي ألنه ليس لديك صالحيات ذلكراقب وأبلغ الشرطة وال تتصر. ج
 .عين دوريات حراسة ثنائية. د

 .قم بالتفتيش والمراقبة بشكل مفاجئ في بعض األوقات. هـ
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 )احتفظ بها بالقرب من الهاتف في حالة تلقيك تهديدات(استمارة مقترحة لتسجيل التهديدات بوجود متفجرات 
 

 :Time of call :ساعة االتصال

 :Date :التاريخ

 :Exact words of caller :كلمات المتصل بدقة

 :Person receiving call :من تلقى االتصال

 :Call Reported to :مسئول المسجد الذي أبلغ عن االتصال

  

 Questions to Ask :أسئل المتصل عما يلي

  

 ?When is the bomb going to explode متي ستنفجر القنبلة؟

 ?Where is the bomb أين القنبلة؟

 ?What kind of bomb is it ما هو نوع القنبلة؟

 ?What will cause it to explode كيف سيتم تفجيرها؟

 ?Why did you place the bomb  القنبلة؟قام بوضعلماذا 

 ?What is your name سمه؟إما هو 

  

 Caller's Voice مالحظات بخصوص صوت المتصل

  

 adult male female child شخص كبير، رجل، امرأة، طفل

 calm disguised nasal angry stutter في صوته غنة، غاضب، يتهته هادئ، متخفي، 

 slow sincere lisp rapid giggling بطيء، صادق، في صوته لثغة، سريع، ضاحك

 deep crying loud squeaky excited عميق، باكي، عالي، حاد، منفعل

 stressed accent slurred normal مضغوط، به لهجة معينة، غير واضح، عادي

  

 ?What were the background noises, if any هل كان هناك أصوات خلفية، ما هي؟
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 المثيرة للشك التعامل مع الرسائل والطرود 
 

 بعض سمات الرسائل والطرود المثيرة للشك
 

 .أسماء وألقاب المرسل إليهم الموجودة على الرسالة غير صحيحةون أن تك* 
 .عدم وجود عنوان للمرسل أو عدم معرفة المرسل إليه للمرسل* 
 .العناوين مكتوبة بخط يد غير واضح* 
 ).معوج وغير منسق(الرسالة أو العبوة مغلفة بشكل غير متقن * 
 .احتواء العبوة على انتفاخات أو أماكن رخوة* 
، أو غير "شخصية"، أو "خاصة"، أو "هشة تعامل بحرص"أن تكون العبوة مغلفة بشكل سيئ ومكتوب عليها عبارات مثل  *

 .ذلك من العبارات غير المتسقة مع مظهرها
 .عدد مبالغ فيه من الطوابع البريديةأن يكون على العبوة * 
 .بها أسالك بارزة أو رقائق معدنيةأن يكون * 
 . ة صوت أو رائحة غريبة أو أصوات ارتجاج أو دقاتأن يكون للعبو* 
 

 ماذا تفعل في استالم رسالة مثيرة للشكوك؟
 
 .ال تفتح الرسالة أو العبوة. 1
 .ال تضعها في ماء أو في مكان صغير مغلق كاألدراج. 2
 .قم بعزل العبوة وإخالء المنطقة المحيطة بها. 3
 .اعد على إخالء أية غازات متفجرةفتح النوافذ إذا كان ذلك ممكننا لكي تسا. 4
 .اتصل فورا بالشرطة وبمفتشي البريد. 5
 قم بتسجيل خصائص المشتبه به. 6
 : الجنس-
 : العرق-
 : العمر-
 : الطول-
 : الوزن-
 : الشعر-
 : نظاراته-
 : بنيانه الجسماني-
 :أية عالمات مميزة أو رسومات على جسده -
 : غطاء رأسه-
 : مالبسه-
 : حذاءه-
 :نوع سيارته -
 : لون سيارته-
 : أرقام سيارته-
 : اتجاه سيره-
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 عناوين االتصال بمكاتب كير في الواليات المختلفة: القسم الرابع
 

 البريد اإللكتروني رقم الهاتف المكتب

 cair@cair-net.org 8787-488 (202) العاصمة األمريكية واشنطن

 cair@cair-northgeorgia.org 0082-220 (770) أتالنتا

 director@cairaz.org 2247-262 (602) أريزونا

 ohio@cair-net.org 3232-451 (614) أوهايو

 cair-centralpa@cair-net.org 4400-730 (717) )وسط الوالية(بنسلفانيا 

 info@cair-austin.org 2247-577 (512) )أوستن(تكساس 

 info@cairdfw.org 9630-462 (972) )داالس(تكساس 

 cair@cairhouston.org 2247-838 (713) )هيوستن(تكساس 

 cair-sc@cair-sc.org  جنوب كالورينا

 omh@cairchicago.org 4720-922 (312) شيكاغو

 florida@cair-net.org 7493-797 (954) فلوريدا

 cair_sca@cair-california.org 1847-776 (714) )جنوب الوالية(كاليفورنيا 

 cair_nca@cair-california.org 9874-986 (408) )شمال الوالية(كاليفورنيا 

 Canada@cair-net.org 9704-254 (613) كندا

 cair@cairmichigan.org 2203-569 (248) مشيجان

 cair@cairminnesota.org 2101-581 (612) منيسوتا

 md@cairmd.org 1850-657 (301) ميرالند

 admin@cair-stl.org 0344-331 (314) )سانت لويس(ميسوري 

 cair@cair-nj.org 0826-875 (877) نيوجرسي

 cair-ny@cair-ny.com 2002-870 (212) نيويورك

 cair@cair-seattle.org 6340-580 (425) )سياتل(واشنطن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال ب
 

 الشؤون العربيةقسم 
 )كير(مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 

453 New Jersey Ave., SE 
 Washington, DC  20003 

Tel: 001-202-488-8787 Ex: 3201 
Fax: 001-202-488-0833 

arabic@cair-net.org 
Http://www.cair-net.org 

 
 


