
 

 مسؤولیتك -حقُّكخدمة ھیئة الُمحلَّفین في ماین: 

: أھالً بكم في خدمة ھیئة الُمحلَّفین في محاكم والیة ماین. بالنیابة عن شعب رئیسة القضاة، السیدة/ سوفلي
 والیة ماین، أشكركم على وقتكم واستعدادكم لتقدیم الخدمة.

إن خدمة ھیئة الُمحلَّفین جزء مھم من تاریخنا، حكومة الشعب ومن الشعب وللشعب. وھي واحدة من أعظم 
الحقوق التي یحمیھا دستور الوالیات المتحدة ودستور والیة ماین. إنھ مبدأ قوي للغایة وبسیط في نفس الوقت: 

لب من أقرانھم البت في الحقائق في یحق لألشخاص المتھمین بارتكاب جریمة أو المعنیین في نزاع خاص الط
 قضیتھم. 

والُمحلَّفون الذین خدموا في المحاكم أمام ھیئة الُمحلَّفین یقولون لنا باستمرار أنھ وعلى الرغم من ترددھم بادئ 
 األمر في تولي ھذه المسؤولیة، إال أنھم كانوا في النھایة سعداء وفخورین بقبولھم المسؤولیة.

كل قلبي، كما أشكر جھات العمل التي شجعت موظفیھا على الخدمة عند الطلب. أنتم أشكركم وأشكرھم من 
تساعدون محاكمنا على العمل بكفاءة أكثر، والحد من التأخیر، وضمان أن الُمحلَّفین یعكسون بحق شریحة 

 متنوعة من مجتمعاتھم. شكراً جزیالً.

 : مرحباً، أنا بیل غرین.بیل غرین

ن أتوود. ونحن ھنا لمساعدتكم على فھم ما سیحدث الیوم وتعلُّم المزید عن خدمة ھیئة : وأنا دیادیان أتوود
 الُمحلَّفین في ماین.

: كما قالت رئیسة القضاة، السیدة/ سوفلي، إن الخدمة في ھیئة الُمحلَّفین واجب أساسي من واجبات بیل غرین
 بتدئون فقد تتسألون كیف حصلنا على اسمكم.المواطنة من أجل حمایة حقوقنا وامتیازاتنا. ولكن بما أنكم م

 Bureau of Motorحسناً یا بیل، یبدأ األمر بإرسال مكتب المركبات اآللیة "إدارة المرور" ( :دیان أتوود
Vehicles قائمة بالسائقین وحاملي الھویات في والیة ماین والمقیمین فیھا إلى كل محكمة من المحاكم العُلیا (

 . 16لـ في مقاطعات ماین ا

األشخاص الذین اُستُدعوا للحضور الیوم.  أنتمویختار الحاسوب األسماء من ھذه القائمة عشوائیاً. و
سنة أو أكبر وأن تكونوا مواطنین أمریكین قادرین على  18والمؤھالت الوحیدة للخدمة ھي أن تكونوا بعمر 

دم القدرة على تحدث اإلنكلیزیة تعود قراءة اللغة اإلنكلیزیة وفھمھا والتحدث بھا (إال في حال كانت ع
 إلعاقة.) ویجب أن تكونوا مقیمین في المقاطعة التي تخدمون بھا.

ً فھذا صحیح. فھؤالء الذین بیل غرین ً أن یكون ُمحلَّفا : وإذا بدا األمر وكأنھ باستطاعة أي شخص تقریبا
یُمثُلون أمام ھذه المحاكم لھم الحق في محاكمة أمام ھیئة ُمحلَّفین من أقرانھم، األشخاص الذین نعمل معھم 

 ونعیش معھم في مجتمعاتنا. ھیئة من ُمحلَّفین مثلكم. 

ً عن مدة بقائكم في ھیئة الُمحلَّفین، وعدد أیام الخدمة الفعلیة في الھیئة.  وقد :دیان أتوود تتسألون أیضا
یوماً، ولكن لیس بالضرورة على التوالي.  15والجواب ھو أن خدمة ھیئة الُمحلَّفین تكون عادة محدودة بمدة 

ال یخدم في أي ھیئة على  وقد تخدم في أكثر من ھیئة ُمحلَّفین على فترة تمتد لعدة أسابیع. وبعضكم قد
 اإلطالق. ومع ھذا فإن حضوركم مھم ولھ تقدیر كبیر. 

ستحدد المحكمة موعداً للعدید من المحاكمات خالل األسابیع القلیلة القادمة. ولكن تحاول المحكمة : بیل غرین
ول الُمحلَّفین من اختیار ھیئات الُمحلَّفین لجمیع القضایا مرة واحدة ألن ھذا أكثر فعالیة. وھذا یمنع جد

االضطرار للعودة مراراً وتكراراً، حیث یمكن صرف الُمحلَّفین الذین لم یقع علیھم االختیار لعدة أسابیع. وقبل 
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أن تغادروا الیوم، ستحصلون على تعلیمات حول متى یجب علیكم العودة للمحكمة. وقد تتضمن ھذه التعلیمات 
 الُمحلَّفین. وسیخبركم الكاتب برقم الھاتف.االتصال بالھاتف الُمخصص لمعلومات ھیئة 

یخاف العدید من الناس من عدم قیامھم بعمل جید أو عدم معرفتھم بما یجب على الُمحلَّف فعلھ.  :دیان أتوود
وھذه مصادر قلق شائعة، ولكن نرجو منكم عدم القلق، فنظام ھیئة الُمحلَّفین یؤدي عمالً جیداً جداً مع أشخاص 

االستعمار. وسیُجیب القاضي أو الكاتب على أي أسئلة ال تجدون إجابتھا في مقطع الفیدیو ھذا  مثلكم منذ عھد
 أو في ھذا الُكتیِّب. واآلن دعونا نُلقي نظرة على ما یحدث أثناء اختیار ھیئة الُمحلَّفین.

ة ألنك تُدرك أن ھذا " تقلق في البدایة بسبب التغیب عن العمل، ولكن سیذھب ھذا القلق بعد فتر - 1الُمحلَّف 
 األمر مھم أیضاً."

"آمل أن أكون قادراً على الذھاب لموعد الطبیب یوم الخمیس، مع من یمكنني التحدث بھذا  - 2 الُمحلَّف
 الشأن؟"

 "لم أذھب إلى قاعة محكمة من قبل. كل ما أعرفھ عن األمر ھو - 3الُمحلَّف 
 الناس."موقع دار القضاء. لم أتوقع وجود الكثیر من 

ل حضوره. سندخل إلى قاعة المحكمة  -الموظف القضائي شكراً جزیالً على قدومكم، أرى أن الجمیع سجَّ
 خالل بضع دقائق، ولكن أرید أن أتحدث عن مسألتین قبل دخولنا. 

إذا كان یجب علیكم الذھاب لموعد طبي أو موعد ال یتعلق بالعمل خالل األسبوعین القادمین، أرجو منكم 
 دث مع الكاتب. التح

). خالل فترة zoom inوثانیاً، ربما الحظتم أنھ أُعطي لكم رقم الُمحلَّف على البطاقة التي جلبتموھا الیوم (
خدمتكم، ستُشیر المحكمة إلیكم بالرقم ولیس باالسم. ونقوم بھذا لحمایة خصوصیتكم. وإذا رغبتم بتقدیم أنفسكم 

 ود لكم. للُمحلَّفین، فھذا ال بأس بھ واألمر یع

 واآلن اتبعوني رجاء.

 "أنا لست قلقاً ولكني فضولي نوعاً ما. أظن أن األمر سیكون ممتعاً." - 4الُمحلَّف 

یتبع الُمحلَّفون الموظف القضائي (من غرفة االجتماع إلى قاعة المحكمة) إذا كنتم بحاجة  :دیان أتوود
السمع، نرجو منكم التحدث مع الكاتب أو  لتسھیالت بسبب حالة صحیة أو تحتاجون أجھزة للمساعدة على

الموظف القضائي. وإذا كنتم تحتاجون أجھزة للمساعدة في السمع، یوجد في جمیع المحاكم أجھزة تساعد على 
 السمع وھي سھلة االستخدام. 

قد یوجد الكثیر من وقت الفراغ خالل عمل ھیئة الُمحلَّفین، ولكن تأكدوا أن القضاة والكتَّاب  بیل غرین:
 یعملون بجدِّ في الكوالیس. ونرجو منكم مراعاة أن الھواتف الخلویة ممنوعة في قاعة المحكمة. 

 لیقف الجمیع -الموظف القضائي

افظون على النظام في قاعة المحكمة وسترون مع ربما التقیتم بالفعل بضباط المحكمة. إنھم یح بیل غرین:
مرور الوقت كم ھم مفیدون وُمطَّلعون، حیث بإمكانھم اإلجابة على كل أسئلتكم التي ال تتعلق بالقانون أو 

 یمكنھم العثور على إجابات لكم. وسیعملون بجدِّ لجعل إقامتكم ممتعة قدر اإلمكان.



 

 3 

 أنا القاضي النس واكر، من المحكمة العُلیا في ماین. صباح الخیر وشكراً على وقتكم. المحكمة: 

ون، أنكم ستُجیبون بصدق على عدد من  سأطلب من الكاتب خالل لحظات التحضیر للقََسم. ستُقسمون، أو تُقرُّ
ي عملیة استجواب الُمحلَّف  األسئلة التي ستُطرح علیكم. وستكون ھذه بدایة عملیة اختیار ھیئة الُمحلَّفین. ونُسّمِ

""voir dire" وھو مصطلح فرنسي یعني الیمین. وسأطرح علیكم في ،voir dire مجموعة من األسئلة "
 حول معلوماتكم عن قضیة محددة واألطراف فیھا. 

فعلى سبیل المثال، إذا ادَّعى الُمدَّعي في قضیة إصابة شخصیة أن الُمدَّعى علیھ تسبب لھ بالتواء رقبة، 
ذا عانیم من إصابة مشابھة من قبل. وإذا كان سؤالي ینطبق علیكم ولو بشكل سترغب المحكمة بمعرفة ما إ

 بسیط، أرجو منكم أن تقفوا لتنبھوني. 

وقد أضطر في بعض األحیان إلى سؤالكم أسئلة حساسة. وفي حال حدث ھذا، غالباً ستُطرح ھذه األسئلة على 
ة استبیان. ونرجو منكم التأكد من وضع رقم انفراد أو عند المنصة. وقد یُطلب منكم في بعض األحیان تعبئ

 الُمحلَّف الخاص بكم على االستبیان الُمعبَّأ.

ویجب علیكم اإلجابة على األسئلة المطروحة علیكم فقط. ونرجو منكم أال تُعلنوا فجأة عن أمر ما یمكن أن 
 یضر ببقیة جدول الُمحلَّفین. قفوا ببساطة وانتظروني حتى أتحدث معكم. 

 لكاتب، ھل یمكنك تحلیف ھیئة الُمحلَّفین.السید ا

باإلضافة إلى تحلیف الُمحلَّفین والشھود، یؤدي الكاتب العدید من المھمات لدعم المحكمة، منھا  :دیان أتوود
االھتمام بملفات القضیة، وتعبئة النماذج، وتسلم المستندات. وھو مورد ممتاز إذا كان لدیكم أسئلة حول 

من عملكم من أجل الخدمة في ھیئة  خدمتكم في ھیئة الُمحلَّفین. وإذا كنتم بحاجة لرسالة من المحكمة ألخذ إذن
 الُمحلَّفین، نرجو منكم التحدث مع الكاتب.

ن بیل غرین ن ُمدّوِ ن محاضر المحكمة. سیُدّوِ : الشخص اآلخر الذي سترونھ في قاعة المحكمة ھو ُمدّوِ
ل محاضر المحكمة كل اإلجراءات في كل قضیة. ویمكن الرجوع لھذا السجل الحقاً في حال وجود أسئلة حو

ن محاضر المحكمة، عندھا سیتم عمل تسجیل صوتیلل إجراء القانوني رقمیاً.  الشھادة. وعند عدم حضور ُمدّوِ

المترجم الفوري ھو شخص آخر قد تروه في محاكم ماین. حیث یحضر المترجمون الفوریون  :دیان أتوود
المترجمون الفوریون المحترفون عند الحاجة في قاعة المحكمة لمساعدة غیر الناطقین باللغة اإلنكلیزیة. ف

 یساعدون في ضمان فھم الجمیع للمعلومات الُمقدَّمة في المحكمة. 

في القضیة التي أمامنا الیوم، یُقیم الُمدَّعي دعوى بسبب أضرار لحقت بھ نتیجة إصابات یدَّعي أنھ  المحكمة:
ض أي من الُمحلَّفین إلصابة بسبب حادث سیارة؟ إذا كان الجواب نعم،  عانى منھا في حادث سیارة. ھل تعرَّ

 یرجى الوقوف. رقمك إذا سمحت؟

  .134الُمحلَّف رقم  :134الُمحلَّف رقم 

 ؟134ھل تعرضت لحادث سیارة أیھا الُمحلَّف رقم  المحكمة:

 نعم، سیدي القاضي.  :134الُمحلَّف رقم 

 وھل أُصبت؟ المحكمة:
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 نعم، سیدي القاضي. :134الُمحلَّف رقم 

 ھل تعافیت من إصاباتك؟ المحكمة:

 نعم.  :134الُمحلَّف رقم 

ھل تشعر أن تجربتك المتعلقة بالحادث قد تؤثر بأي شكل من األشكال على قدرتك على سماع  المحكمة:
 الحقائق في ھذه القضیة بعدل وحیادیة؟

 ال سیدي القاضي، ال أظن ذلك.  :134الُمحلَّف رقم 

 شكراً جزیالً. تفضل بالجلوس.  المحكمة:

ولكن الھدف ھو الحصول على ھیئة ُمحلَّفین  لیس السبب وراء ھذه األسئلة إحراج أي شخص،: دیان أتوود
على ُحكم عادل. وفي حال اختیار الُمحلَّفین لقضیتین متشابھتین،  حیادیة لكي یحصل األطراف في ھذا النزاع

قد یطرح القاضي األسئلة نفسھا مرتین. وفي حال انطباق أي من األسئلة علیك، فمن المھم أن تقف مرة 
ً من ھؤالء الُمحلَّفین  أخرى وتنتظر دورك لتتحدث. وكما سترون فإن ھیئة الُمحلَّفین الفعلیة ُمختارة عشوائیا

 الذین لم یُستَثنوا بسبب احتمال التحیز أو تضارب المصالح. 

 السید الكاتب، ھل یمكنك أن تختار ھیئة الُمحلَّفین لھذه القضیة. المحكمة:

، سیختار الكاتب أسماء الُمحلَّفین من الصندوق. وبعد عملیة االختیار، voir dire": بعد القسم "بیل غرین
كل طرف على فرصة شطب عدد محدد من الُمحلَّفین، حتى اختیار  سیذھب الطرفان إلى المنصة ویحصل

 الھیئة النھائیة. وتبدأ المحاكمة عادة بعد عدة أیام أو أسابیع. ولكن قد تبدأ أیضاً بمجرد اختیار الُمحلَّفین. 

ختیار ھل ھناك محاكمة نموذجیة؟ غالباً ال، ولكن یوجد في كل محاكمة أشیاء مشتركة. أوالً، ا :دیان أتوود
ص كل طرف القضیة في  ھیئة الُمحلَّفین. ثم یبدأ المحامون عادة بالعرض التمھیدي ثم تُقدَّم األدلة. ویُلّخِ
الُمرافعة الختامیة. ویحافظ القاضي على االلتزام بجدول القضیة ویقرر ما ھي األدلة المقبولة. كما یعطي 

 حتى الوصول لُحكم.تعلیمات لھیئة الُمحلَّفین التي بدورھا تجري تداوالت 

: ھذا كلھ یختلف كثیراً عما ترونھ في األفالم أو التلفاز. ھؤالء أشخاص حقیقیون یقفون أمامكم بیل غرین
لتسمعوا قضایاھم الحقیقیة. وستُدركون سریعاً أن المحاكمة عملیة إنسانیة للغایة. فالقانون یصبح من لحم ودم 

السلیم وخبرتكم لتقرروا من یقول الحقیقة، ومن ھو على حق  ھنا في قاعة المحكمة. وستستخدمون إدراككم
 ومن ھو مخطئ. 

عندما تبدأ المحاكمة، قد یبدأ المحامون بالعرض التمھیدي. ویقود الُمقاضاة موظف من مكتب  دیان أتوود:
عى علیھ، ولكن النائب العام في المقاطعة أو مكتب النائب العام. ویوجد عادة محامي واحد أو أكثر لتمثیل الُمدَّ 

ً یختار البعض تمثیل أنفسھم. وستسمعون عرضھم الموجز عن القضیة وما یرغبون بتقدیمھ. وتأتي  أحیانا
مرحلة األدلة بعد العرض التمھیدي. وھذا یتضمن عادة شھادة عدة شھود ومجموعة من الوثائق واألدلة 

 المادیة. 

واالشتراطات ھي اتفاقیات بین المحامیین بصحة حقیقة أو وقد تحدث اشتراطات أثناء القضیة.  :بیل غرین
بیان. وسیعطیكم القاضي في وقت المحاكمة المزید من التوجیھات حول ما یمكن اعتباره دلیالً وما ال یُعتبر 

 دلیالً.
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ً عند المنصة بعیداً دیان أتوود:  ً جانبیا عن  وخالل المحاكمة أیضاً، قد یُجري القاضي والمحامیون اجتماعا

مسامع الموجودین في قاعة المحكمة. وال یجب أن تخمنوا ما یناقشونھ، ألنھم وبكل بساطة قد یكونوا یناقشون 
 جدول المواعید أو یَحلُّون األسئلة المتعلقة بما یمكن اعتباره دلیالً مناسباً.

م المحامیون مرافعتھم الختامیة. حیث سیُلخِّ  بیل غرین: صون األدلة ویقترحون علیكم بعد تقدیم كل األدلة، یُقدِّ
 الُحكم الذي یجب أن تصدروه. 

بعد الُمرافعات الختامیة، سیُعِلم القاضي ھیئة الُمحلَّفین بالقانون في ھذه القضیة بالذات. وعندما  :دیان أتوود
وستقودكم ھذه تنتقلون إلى غرفة ھیئة الُمحلَّفین للتداول، سیوجد لدیكم كل المبادئ القانونیة التي ستحتاجونھا. 

 المبادئ واألدلة التي رأیتموھا وسمعتموھا وإدراككم السلیم إلى إصدار الُحكم. 

ً أو أكثر بارتكاب بیل غرین : یسمع الُمحلَّفون نوعین من القضایا. في القضیة الجنائیة، تتھم الوالیة شخصا
ل ھیئة الُمحلَّفین اثنا عشر شخصاً وبدیل واحد أو أكثر.  ویجب على الوالیة إثبات اإلدانة بما ال جنایة. ویُشّكِ

 یدع مجاالً للشك ویجب أن یكون قرار ھیئة الُمحلَّفین باإلجماع. 

للبت في نزاع خاص بین شخصین أو أكثر أو بین  مدنیةوقد تكون في ھیئة الُمحلَّفین في محاكمة  :دیان أتوود
صابات الشخصیة ودعاوى سوء الممارسة أعمال تجاریة. وتتضمن القضایا عادة النزاعات في العقود واإل

م الدعوى في القضیة المدنیة الُمدَّعي، ویجب علیھ عادة إثبات قضیتھ باألدلة  الطبیة. ویُسمَّى الشخص الذي یُقدِّ
الراجحة. ویسمع الوقائع تسعة ُمحلَّفین وأي عدد من البدالء. ویجب أن یتفق ستة محلفین من أصل تسعة قبل 

 قبول الُحكم. 

: لضمان أن ُحكمكم عادل، ھناك بعض األمور التي ال یمكنكم القیام بھا أثناء الخدمة في ھیئة غرین بیل
الُمحلَّفین. خالل خدمتكم، یُمنع علیكم مناقشة أي قضیة مع أي محامي أو شاھد أو صحفي أو أي شخص آخر. 

إذا استمرت المحاكمة ألكثر من یوم وال تناقشوا القضیة حتى مع الُمحلَّفین اآلخرین حتى تبدؤوا بالتداول. و
 واحد، ال تناقشوا القضیة مع أسرتكم أو أصدقائكم.

د انتھاء القضیة، سیطرح صحفي أو محامي ربما أسئلة حول السبب  :دیان أتوود في بعض األحیان وبُمجرَّ
الذي دفع األمور لھذه النتیجة. واألمر یعود إلیكم في التحدث معھم، وإذا لم ترغبوا بالتحدث معھم، فأنتم لستم 

 ُمجبرین. 

أنھ كان یوجد حادث سیارة في مدینتكم وفیھ : ومن المھم أیضاً أال تحققوا في القضیة بنفسكم. لنقل بیل غرین
إصابات. قد تشعرون بالرغبة بإلقاء نظرة على موقع الحادث لتروا إذا كان بإمكانكم معرفة ما حدث ومن 
یجب علیكم تصدیقھ، أو قد تشعرون بالرغبة في البحث على اإلنترنت. نرجو منكم عدم القیام بذلك. حیث 

 على األدلة الُمقدَّمة في قاعة المحكمة فقط. یجب علیكم البت في القضیة بناء

وبعد إكمال خدمتكم في ھیئة الُمحلَّفین، لن یُطلب منكم الخدمة مرة أخرى خالل فترة خمس  :دیان أتوود
سنوات. والحاسوب في مكتب المركبات اآللیة (إدارة المرور) یختار األسماء عشوائیاً. وإذا اختار اسمكم مرة 

خمس سنوات ھذه، یمكنك الخدمة إذا رغبتم بذلك، وإال أخبروا المحكمة بعدم رغبتكم أخرى خالل فترة ال
 بالخدمة.

: وأخیراً، تدفع الوالیة للُمحلَّفین أجراً بسیطاً. وتصدر الشیكات عادة بعد عدة أسابیع من خدمتكم. بیل غرین
. والمبلغ المدفوع W-2ِعدُّ نماذج ویجب علیكم ِحفظ المبالغ المدفوعة لكم ألغراض الضریبة ألن الوالیة ال تُ 
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لیس بالكبیر وال یُفتَرض أن یكون كبیراً. فھذا لیس عمالً، إنھ واجب تجاه المواطنین اآلخرین والوالیة 
 وأنفسكم في نھایة المطاف. وال یمكنكم وضع سعر لھذه الخدمة. 

من الناس للخدمة  -اسعة ومتنوعةشكراً جزیالً على حضوركم الیوم. وتذكروا أننا نحتاج لشریحة و المحكمة:
في ھیئة الُمحلَّفین. نحتاج ألشخاص من جمیع مناحي الحیاة. وقد قام المئات، بل اآلالف من الُمحلَّفین قبلكم 

 بعمل رائع. ونحن واثقون أنكم ستقومون بالمثل. 

ى أنھا واحدة من التجارب فالعدید من الُمحلَّفین یقولون لنا بعد إنھاء خدمتھم أنھم ینظرون لھذه التجربة عل
الُمجِدیة والمثیرة في حیاتھم المدنیة. ونأمل أن تشعروا بالمثل إزاء خدمتكم ھنا. وسنعمل سویاً للقیام بواجبنا 

م العدالة بإنصاف ومساواة وحیادیة لكل من یَمثُل أمامنا.   ھنا. وھو أن نُقدِّ

 شكراً جزیالً. نتطلع للعمل معكم خالل وجودكم معنا ھنا.
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