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 أسئلة بشأن المحاكمة واألجوبة عنها
 في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي

ا�ولیة؟ اجلنائیة احملمكة تقاضیه وملاذا املهدي الفقي أٔمحد الس�ید هو من  

 سياق يف فاعلة شخصية مبايل، كان متبكتو من الغرب إىل كيلومرتٍ  100 بعد على الواقعة أغون، يف املولود املهدي، الفقي أمحد بأن يُدَّعى
 وثيقاً  تعاوناً  يتعاون بتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، وكان ترتبط حركة كان عضواً يف مجاعة أنصار الدين، وهيو متبكتو.  مدينة احتالل

، 2012بأنه ترأَّس، حىت أيلول/سبتمرب  وادُِّعي .هاو أقام اليت واملؤسسات البىن إطار ويف املسلحتني اجلماعتني قادة هاتني مع
 احملكمة أعمال أسهم يف . كما2012(املعهود إليها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر)، اليت أُنِشئت يف نيسان/أبريل  “احلسبة”هيئة 

  .قراراهتا تنفيذ يف وشارك متبكتو يف اإلسالمية

 

يف الفرتة  ويُقاضى السيد أمحد الفقي املهدي بتهمة تعّمده تدمري ما يلي ذكره من اآلثار واملباين ذات الطابع التارخيي والديين يف متبكتو مبايل
 ضريح )2 ؛سيدي حممود بن عمر حممد أكيت ضريح )1: 2012متوز/يوليو  11إىل  2012حزيران/يونيو  30املمتدة على وجه التقريب من 

الشيخ سيدي  ضريح )5 مويا؛ ألفا ضريح )4 ؛بن سيدي حممد الكبري الكونيت املختارسيدي الشيخ  ضريح )3 ؛ينيخ حممد حممود األرواالش
 حبابر بابديع؛ ضريح )9 فوالين؛ أمحد ضريح )8 عطوايت؛الشيخ عبد القاسم  ضريح )7 املكي؛ حممد الشيخ ضريح )6 أرجادي؛أمحد بن عمار 

 حيىي. ديسي باب مسجد )10

. 2015أيلول/سبتمرب  18يف  أمر بالقبض عليه إثر صدور 2015أيلول/سبتمرب  25وقد ُقدِّم السيد املهدي إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف 
 الدعوى للمحاكمة.فأحال القضاة  2016وُعِقدت جلسة اعتماد التهم املوجَّهة إليه يف األول من آذار/مارس 

بذنبه؟ املهدي الس�ید س�یعرتف هل  

قضاة احملكمة وحبضور ، أعرب السيد أمحد الفقي املهدي، أمام 2016يف أثناء جلسة اعتماد التهم اليت ُعِقدت يف األول من آذار/مارس 
من نظام روما األساسي، وهو  65 احملامني الذين يتولون الدفاع عنه، عن رغبته يف االعرتاف بذنبه خالل احملاكمة. وتلكم إمكانية مهيَّأ هلا باملادة

آب/أغسطس  22دء حماكمته يف املعاهدة اليت أُنشئت احملكمة على أساسها. فسيتبّني ما إذا كان السيد املهدي سيعرتف فعًال بذنبه عند ب
2016. 

احملامكة؟ س�تجري �یف  

عي ثالث لـّما كان السيد املهدي قد أعلن عن اعتزامه االعرتاف بذنبه، فمن الـُمتوقَّع أن تدوم احملاكمة ألقلَّ من أسبوع. وستتاح ملكتب املد
يف  باملشاركة هلم ثل القانوين للمجين عليهم املأذونساعات لتقدمي حججه وما ال يزيد عن تسع ساعات الستجواب الشهود؛ وسيعرض املم

مايل احلالة يف  
 املديع العام صد أمحد الفيق املهدي
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  أسئلة وأجوبة
المحاكمة واألجوبة عنهاأسئلة بشأن   

 قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي

 

كذلك وافق القضاة   احملاكمة آراءهم خالل مّدة ال تزيد عن ساعة؛ مث ستتاح هليئة الدفاع مّدة ال تزيد عن الساعة ونصف الساعة لتقدمي دفوعها.
 ع العقوبة اليت قد يتم احلكم هبا.على أن يف وسع الدفاع تقدمي طلب لضم افاديت شاهدين يف وقت الحق تتعلقان مبوضو 

نطق يف هذه إن العروض اليت ستقدَّم خالل احملاكمة ستتناول املسائل املتصلة باحملاكمة واملسائل املتصلة بالعقوبة اليت قد ُحيَكم هبا، ألنه سيُ 
 القضية يف آن معاً باحلكم الباّت يف جوهرها وبالقرار املتعلق بالعقوبة.

: أ)تالدائرة ل فستسألهبذنبه، كما يُتوقَّع، وإذا اعرتف املتهم   ما إذا كان اعرتافه ما إذا كان املتهم يفهم طبيعَة ونتائَج االعرتاف بذنبه؛ ب) تبنيُّ
أَنف على حنو كاٍف مع احملامني الذين يتولون الدفاع عنه. أما إذا مل يعرتف املتهم بذنبه، فسُرتفع اجللسة وسُتست تشاوره بعد طوعاً  بذنبه جيري

 احملاكمة يف موعد الحق.

احملامكة؟ �الل شهود ٕاىل سيُس�متَع هل  

 . هم اثنان من اخلرباء وموظف من مكتب املدعي العامسيديل ثالثة شهود لالدعاء بشهاداهتم أمام الدائرة و 

 لعقوبة اليت قد يتم احلكم هبا.كذلك وافق القضاة على أن يف وسع الدفاع تقدمي طلب لضم افاديت شاهدين يف وقت الحق تتعلقان مبوضوع ا

املهتم؟ �ىل هبا ُحيمك قد اليت العقوبة يه ما  

 سجن جيوز أن يضاف إليها إن الدائرة االبتدائية هي اليت ستبت يف ما إذا كان السيد املهدي بريئاً أم مذنباً وستحكم عليه، إذا أدانته، بعقوبة
أن تزيد مدة يف املبدأ املرتكبة. وال جيوز  اجلرمية من مباشرة غري أو مباشرة بصورة املتأتية واألصول واملمتلكات العائدات مبصادرة أو بغرامة القضاء

 سنة،  عن ثالثني عقوبة السجن

عقوبته؟ مدة مييض فأٔ�ن املهتم أ�د�ن ٕاذا  

ركز االحتجاز التابع للمحكمة يف ال ميضي الشخص الـُمدان بارتكاب جرائم تندرج ضمن اختصاص احملكمة مدة السجن احملكوم عليه هبا يف م
لكي  . وقد وقع عدد من الدول على اتفاقيات مع احملكمة يف شأن قبول احملكوم عليهمالهاي هبولندا بل يف سجن دولة تكون قد قبلت تلّقيه

 . على أراضيهم العقوبةمدة  ميضوا

املتعاهد عليها يف  السجناء من القواعد تتوافق مع ما ينظِّم معاملة أن بالعقوبة وجي املعهود إليها بتنفيذ الدولة فتخضع لقوانني السجن ظروف أما
 عاماً. قبوالً  واملقبولة الدويل إطار القانون

القضیة؟ جوهر يف الباّت  احلمك �س�تأٔنفا أٔن للطرفني جيوز هل  

االبتدائية (القاضي برباءة املتهم أو ذنبه). وينظر يف حيّق لكل من االدعاء والدفاع تقدمي دعوى استئناف حلكم الدائرة وفقاً لنظام روما األساسي، 
كم دعوى االستئناف مخسة من قضاة دائرة االستئناف، غري الذين يكونون قد أصدروا احلكم املطعون فيه. وجيوز لدائرة االستئناف أن تؤيد احل

 املعين أو تعّدله أو تنقضه.



  أسئلة وأجوبة
المحاكمة واألجوبة عنهاأسئلة بشأن   

 قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي

 

 ا�ين لهؤالء س�یتس�ّىن  وهل مشاركهتم؟ س�تجري فكيف �ٕالجياب اجلواب اكن وٕاذا ة؟احملامك يف �ملشاركة هلم أ�ِذن �لهيم جمين مثّة هل

أٔرضارمه؟ �رب نوال �لهيم  

ين عليهم لكي يعرضوا للمحكمة آراءهم وشواغلهم. وميثّلهم يف ذلك احملامي الذي يتوىل اجمل لتسعة من حىت اآلن أُِذن باملشاركة يف احملاكمة 
 ).Mayombo Kassongoماُغمبو كاُسنغو ( متثيلهم القانوين، األستاذُ 

احملاكمة، يف حالة هذه اإلدانة فقط، أن تأمر مبنح تعويضات جلرب األضرار  وإذا أدان قضاة الدائرة االبتدائية السيد املهدي فيجوز هلا عند �اية
اجملين عليهم اليت حلقت باجملين عليهم جراء اجلرائم اليت ُحكم بذنبه فيها. واحلال أنه يعود للقضاة البت يف ما إذا كان يتعّني األمر جبرب أضرار 

 وفيما خيص أشكال جربها.
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