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المحكمة يمثل آل من بولس ألفن سلوف، نيكوالس أبرام سالتن، أفنِ شون ليبرتي،  هذه أمام 

) 1(إللتماس  ")المدعى عليهم"جماعيا يشار إليهم فيما يلي بـ(دستن لورنت هارد، ودونالد وين بال 

من هنا  المشار إليه(ضاء العسكري خارج اإلقليم مذآرة لجلسة سماع دافع محتمل وفق قانون الق

مذآرة ) 2(، و 3267-3261 §§ 18مجموعة قوانين الواليات المتحدة  أنظر، 1") ميجا"بـ  وصاعدا

 2. لحسم عدم وجود دافع محتمل بسبب إفتقاد السلطة القضائية والمحكمة المناسبة

 

                                                 
 2أنظر دوسيه رقم    1
 15أنظر دوسيه رقم    2
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 مذآرة لجلسة سماع الدافع المحتمل .1

 

م أن على المحكمة أن تعقد جلسة سماع لتحديد فيما إذا توفر دافع محتمل يرى المدعى عليه 

 :تنص على ما يلي" ميجا"وفي جزء يخص الظروف فإن ". ميجا"وفق نصوص 

 

 في حالة إلقاء القبض على أي شخص متهم بتهمة أو بسبب مخالفة قانون ) 1) (أ(  

 ، 3263جنبي وفق شعبة وفي حالة عدم تسليمه الى سلطات بلد أ) أ( 3261شعبة   

 —ما يمثل هذا الشخص بحكم القواعد الفدرالية لإلجراء الجنائيفإن أول   

 سيكون بتوجيه قاضي التحقيق الفدرالي؛ و) أ(   

 يسمح بتنفيذ المثول خالل مكالمة هاتفية أو وسائل أخرى تسمح ) ب(   

 .شخصبالتواصل الصوتي بين المشارآين وبضمنهم أي محامي يمثل ال   

 ويتعين على قاضي التحقيق الفدرالي في جلسة السماع األولى أن يحدد فيما إذا ) 2(  

  3261يحمل الشخص على ارتكاب الجرم مخالفا لقانون شعبة  محتمل باعثوجد   

 .وفيما إذا آان الشخص قد ارتكب الجرم) أ(  

 

 )2( –) 1) (أ( 5326 §§ 18مجموعة قوانين الواليات المتحدة 

ترى أن هناك مناقضات جوهرية في اعتراضات المدعى ورة مبدئية، فان المحكمة بص 

ففي آفة ميزان يجادل المدعى ]. القانون العسكري القضائي خارج اإلقليم" [ميجا"عليهم فيما يخص 

النهم تم توظيفهم وفق عقد مع وزارة الخارجية األمريكية وليس " ميجا"عليهم انهم غير خاضعين للـ 

المبدئية من  ولكن في الكفة األخرى يجادل المدعى عليهم أن نصوص اإلجراءات. رة الدفاعمع وزا

وبالرغم من ذلك فان المحكمة ستسمح . ، أنظر المماثل، هي التي تفرض نفسها في هذه الحالة"ميجا"

م بدون التخلي بالضرورة عن أي مزاعم لديه "ميجا"للمدعى عليهم بمجادلة الحقوق اإلجرائية وفق 

 ".ميجا"فيما يخص عدم وجود القضاء والمحكمة المناسبة وفقا للـ 

 

عقد يلزم نوجه اآلن اهتمامنا الى المسألة الرئيسية، فان المحكمة قد قررت أنه ال يوجد سبب  

وآما اعترف المدعى عليهم، فان ". ميجا"المحتمل في هذه القضية وفقا للــ  دافعسماع الجلسة 

يتوجب اتباعها وفق القواعد الفدرالية لإلجراء " ميجا"المحتمل وفق الـ  اجراءات تحديد الدافع
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. والتي تشير حرفيا الى القواعد الفدرالية لإلجراء الجنائي )1) (أ( 3265§انظر قاعدة . الجنائي

يتوجب على قاضي "، والتي تهيمن على اجراءات جلسة السماع المبدئية، فانه  5.1واتباعا للقاعدة 

 5.1القواعد الفدرالية لإلجراء الجنائي ." وجد المتهم مذنبا...ن يعقد جلسة سماع أولية إال إذاالتحقيق أ

وفي قضايا تقرر فيها جرم المذنب، فال حاجة هناك لجلسة سماع أولية ألن هيئة المحلفون ). 2)(أ(

جراء الجنائي القواعد الفدرالية لإلأنظر ). الرتكاب الجرم(الكبرى قد حسمت أن هناك دافع محتمل 

فقد تقرر في منطقة آولومبيا من قبل هيئة المحلفون الكبرى أن المتهمين قد  في هذه الحالة. 6،  5.1

بناء على ذلك فإن هيئة المحلفون الكبرى قد قررت أن هناك باعث احتمالي في هذه . ارتكبوا الجرم

النظر في الباعث اإلحتمالي  أن تعيدالقضية؛ لذا فإنه يصبح تكرارا عديم الجدوى لهذه المحكمة 

إلعادة النظر في الباعث  أضف الى ذلك فان هذه المحكمة بالتحديد تجد نفسها بدون سلطة. للجرم

 .وحسمت األمر وأصدرت القرار هيئة المحلفون الكبرى نظرتاإلحتمالي للجرم بعد أن 

  

ير الدافع المحتمل لمدعى عليهم الحق في جلسة سماع لتقرلولكن في سياق الجدل لنفرض أن  

أي انها لن تكون جلسة . وفق ميجا، فان الجلسة ستقتصر فقط على آونها جلسة تحديد الدافع المحتمل

وبالفعل فان ميجا ال تستلزم جلسة مجادلة للدافع . مجادلة للدافع المحتمل، آما اقترح المدعى عليهم

فيما اذا وجد دافع  حقيق الفدراليعوضا عن ذلك فانها فقط تستلزم بأن يقرر قاضي الت. المحتمل

آما بينا فيما تقدم فان هيئة ). 2)(أ( 5326 §§ 18مجموعة قوانين الواليات المتحدة . محتمل

المحلفون الكبرى قد سبق وأن قررت أن هناك دافع احتمالي في هذه القضية من خالل توجيه الئحة 

، فان المحكمة تعتمد "ميجا"مل وفقا للـ أما في نطاق هذه المحكمة أن تقرر وجود دافع محت. اتهام

وأخذا بكل الحقائق، . على نتائج البحث في الدافع المحتمل التي توصل اليها هيئة المحلفون الكبرى

تستنتج انه في قضايا قد تم فيها توجيه تهم ارتكاب جرم، فانه من الالئق تماما ومن فان هذه المحكمة 

نى النتائج التي توصل اليها أعضاء هيئة المحلفون الكبرى فيما الصحيح أن يعتمد قاضي التحقيق ويتب

إضافة الى ذلك فان . يخص وجود دافع محتمل والذي يستوجبه ميجا في تحديد الدافع المحتمل

المحكمة تجد أن هذا األسلوب يتوالم مع نية مجلس الشيوخ عندما أصدر قوانين القضاء العسكري 

تقرير و بالفعل فان ". ميجا" على قراءة صحيحة وتطبيق سليم للـ ، فضال"ميجا"خارج اإلقليم، الـ 

 :يفيد بما يلي" ميجا"من مجلس النواب عن الـ 
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 أيضا يستلزم بأنه خالل جلسة المثول األولى يتعين على قاضي ) أ(جزء قسم   

 التحقيق الفدرالي أن يقرر فيما اذا آان هناك دافع محتمل أدى الرتكاب الجرم وفقا   

  هذا التحديد للدافع المحتمل سيفي . وأن المدعى عليه قد ارتكبه 3261للمادة   

 بمستلزمات اإلجراء القانوني الذي هو من حقوق المدعى عليه آما نصت عليه   

 103الواليات المتحدة  420[ جيرستين ضد بيوهالمحكمة العليا األمريكية في قضية   

 وجهت فيها تهم او توفرت فيها معلومات تدين  الى قضاياوتشير اللجنة )]. 1975(  

 يتقرر وفق ذلك المدعى عليه عوضا عن التهمة، فان وجود دافع محتمل بالضرورة   

 شروطه عندما يقرر القاضي أن الدافع ) أ(الحدث وبطبيعة الحال يستوفي جزء قسم   

 .المحتمل قد تم تحديده و حسمه  

 ).2000( 1قطة ، ن778-106تقرير مجلس النواب رقم 

 

آذلك فان هذه المحكمة خلصت الى ان اجراءات األحداث األولية المنصوص عليها في المادة  

القوانين التي تضبط  لم تصمم لتبطل القوانين الفدرالية لإلجراءات الجنائية، وبضمنها 3265

آذلك . 6، 5.1لجنائية القوانين الفدرالية لإلجراءات اأنظر . هيئة المحلفين الكبرىالجلسات األولية و

لم تصمم إلضفاء أي آم من الحقوق اإلضافية والتي سبق وأن ضمنتها هذه القوانين، آما جادل هؤالء 

وهؤالء المدعى عليهم، شأنهم شأن أي مدعى عليه وفق القانون الفدرالي، لهم الحق . المدعى عليهم

 .محامي المدعى عليهمجلستين، آما جادل لجلسة واحدة لتحديد الدافع المحتمل وليس 

 

أضف الى ذلك فان هذه المحكمة قد خلصت الى أن تقرير وجود دافع محتمل المشروط عليه  

وفق ميجا آان قد صمم لخدمة قضايا لم تقدم فيها تهم  ولم تحدد هيئة المحلفين الكبرى وجود دافع 

اءات تلك المادة قد استهدف ان إجرفان هذه المحكمة تستنتج  3265وفي قراءة إجمالية للمادة . محتمل

قضايا تخص مدعى عليهم القي القبض عليهم أو وجهت اليهم تهم وهم خارج بصورة رئيسية تطبيقها 

وعلى سبيل المثال فان التشريع بصورة . الواليات المتحدة قبل المثول أمام هيئة المحلفين الكبرى

وهذا يقترح . الهاتف أو أي وسيلة أخرىبالتواصل خالل  محددة يشير الى القدرة على المثول األولي

مجموعة قوانين أنظر . لنا ان تطبيقها الرئيسي هو لخدمة مدعى عليهم ليسوا داخل الواليات المتحدة

قصد مجلس الشيوخ، آما إن استنتاج المحكمة يوافق ). ب)(1)(أ( 5326 § 18الواليات المتحدة 

 :ا اليه فيما مضىنصت عليه فقرة من تقرير مجلس النواب والذي أشرن
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 تضبط اجراءات المثول األولي لشخص متهم بمخالفة  3265من مادة ) أ(جزء قسم   

 يجب . أو موقوف أمام قاضي ولم يتم تسليمه الى سلطة أجنبية لمحاآمته 3265مادة   

 اال في حالة ان المادة  لقوانين الفدرالية لإلجراءات الجنائيةتنفيذ المثول األولي وفقا ل  

 تشترط أن يقوم قاضي تحقيق فدرالي ) أ(الفقرة . تنص على ما يخالف ذلك 3265  

  بتولي المثول األولي آما هو متعارف عليه حاليا آإجراء فدرالي في جميع   

المحاآمات الفدرالية الجنائية، ولكن يسمح للقاضي بإدارة المثول األولي عبر الهاتف   

 فان  ..."واصل الصوتي بين األطراف المعنيةأو خالل وسائل أخرى تسمح بالت"  

 قصد اللجنة في الغالبية العظمى من القضايا ان المثول األولي لشخص ألقي القبض   

 سوف يدار عبر مكالمة هاتفية أو وسائل  3261عليه أو وجهت اليه تهمة وفق مادة   

 يه أو عليها أو أخرى تضمن بقاء المدعى عليه داخل البلد الذي ألقي فيه القبض عل  

 وتلفت اللجنة اإلنتباه  أنه في آثير من األحوال قد ال يكون محامي . عثر فيه عليه  

 شمله في المدعى عليه في نفس مكان تواجد المدعى عليه ولكن مع ذلك يتوجب   

وتفضل اللجنة أن تجرى هذه اإلجراءات عبر اإلتصال المرئي الصوتي . اإلجراءات  

 أو وسائل مماثلة آلما سمح األمرلضمان شمول جميع ) ميرة الفيديوإتصال عبر آا(  

 .المشارآين وسماعهم ورؤيتهم بعضهم البعض  

 ).2000( 1، نقطة 778-106تقرير مجلس النواب رقم 

 

تستنتج أنه من عدم الجدوى تكرار إعادة النظر في وخالصة هذا األمر فان هذه المحكمة  

لى ذلك فان هذه المحكمة ال تجد لنفسها الصالحية لفعل ذلك بعد أن أضف ا. مسألة الدافع المحتمل

نطاق هذه المحكمة أن تقرر وأضف الى ذلك أن فيما يخص . أصدرت هيئة المحلفين الكبرى قرارها

، فان المحكمة تعتمد على نتائج البحث في الدافع المحتمل التي "ميجا"وجود دافع محتمل وفقا للـ 

يع هذه األسباب فان التماس المدعى عليهم بناء على جم. هيئة المحلفون الكبرىسبق وأن توصل اليها 

 .مرفوضلجلسة سماع الدافع المحتمل هو أمر 
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 التماس لتحديد أنه ال يوجد دافع محتمل بناء على عدم وجود قضاء أو محكمة مناسبين. 2

 

سماع الدافع المحتمل  بناء على استنتاجات المحكمة فيما يخص حقوق المدعى عليهم لجلسة 

، فان المحكمة لن توافق منطق المدعى عليهم في الجدل فيما يخص القضاء ومكان "ميجا"وفقا لـ 

وبدون تعليق او اإلشارة الى ميزات هذه المجادالت، فان المحكمة ترى أنها ليست مناسبة . المحكمة

خالل  مة منطقة آولومبياللمثول األولي ولكن، عوضا عن ذلك، يستحسن مراجعتها من قبل محك

ووفقا لذلك فان طلب المدعى عليهم لتحديد أنه ال يوجد . المسار الطبيعي إلجراءات قبل المحاآمة

قضاء أو محكمة مناسبين هو موضع نقاش بناء على قرار دائرة دافع محتمل بسبب عدم وجود 

 مرفوضك فانه طلب لذل. المحكمة لرفض طلب المدعى عليهم لعقد جلسة سماع الدافع المحتمل

 .إجحافبدون 

في اختيار تجديد تقديم هذا الطلب أمام محكمة المنطقة  يةحراللمدعى عليهم لوبطبيعة الحال فان 

 .لمنطقة آولومبيا

 
 .المحكمة تهكذا أمر

 
 .2008دونت بتاريخ الثامن من آانون األول لسنة 

 :بصالحية المحكمة
 

 
 

 وارنر. بولس م
 يات المتحدةقاضي التحقيق في الوال

 


