
 أسئلة وأجوبة 

 

 

  6102افتتاح جلسة اعتماد اتلهم يف قضية أمحد الفيق املهدي يف األول من آذار/مارس 
 

جلسة اعتماد اتلهم يف قضية املديع العام ضد أمحد الفيق املهدي اليت تنظر فيها ادلائرة اتلمهيدية األوىل يف  6102يف األول من آذار/مارس  فتَتحت  
ر ادلائرة يف إثرها ما إذا اكنت ستعتِمد اتلهم وما إذا ستعتمدها لك ياً أم جزئياً. وسي حال املحكمة اجلنائية ادلويلة. وجلسة اعتماد اتلهم جلسة علنية تقرِّ

 ، رئيسة لدلائرة،السيد الفيق، يف حال اعتماد اتلهم املوجهة إيله، إىل املحاكمة. وتتألف ادلائرة اتلمهيدية األوىل من القاضية جويس ألووش )من كينيا(
 ، والقايض بيرت كوفاكس )من هنغاريا(.قايض كونو تارفوسري )من إيطايلا(وال

 هو أمحد الفيق املهدي وما يه اجلرائم املتهم بارتكابها؟ من
ىع بأنه عضو يف مجاعة أنصار ادلين وأنه اكن يتعاون تعاوناً  ىع بأن السيد املهدي اضطلع بدور نشط إبان احتالل تمبكتو. كما ي دَّ وثيقاً مع قادة  ي دَّ

رئيساً هليئة احلسبة اليت بارشت عملها اعتباراً من  6106ىع بأنه اكن حىت أيلول/سبتمرب مجاعتني مسلحتني يف إطار ابلين واملؤسسات اليت أقاموها. وي دَّ 
ىع حتديداً بأنه شارك يف تدمري املباين املشار إ6106أيار/مايو  يلها يف . كما ساهم يف أعمال املحكمة اإلسالمية يف تمبكتو وشارك يف تنفيذ قراراتها. وي دَّ

 اتلهم.

عية العامة تثبت وجود أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن السيد املهدي مسؤول جنائياً عن ارتكاب وخلصت ادلائرة إىل أ ن األدلة اليت قدمتها املدَّ
عمداً يف اهلجوم  جرائم احلرب املدىع بها، منفرداً أو باالشرتاك مع آخرين، أو عن تسهيل ارتكابها أو املساهمة فيها بأي طريق آخر، وتتمثل هذه اجلرائم

( رضيح شيخ سيدي خمتار بن سيدي حممد بن 3( رضيح الشيخ حممد حممود العرواين؛ 2( رضيح سيدي حممود بن عمر حممد أقويط؛ 1ىلع املباين اتلايلة: 
( 8لقاسم عطوايت؛ ( رضيح الشيخ عبد ا7( رضيح الشيخ حممد امليك؛ 6( رضيح شيخ سيدي أمحد بن عمار الرقادي؛ 5( رضيح ألفا مويا؛ 4الشيخ الكبري؛ 

 ( مسجد سيدي حيىي.11( رضيح حبابر بابديع؛ 9رضيح أمحد فوالين؛ 

 ما يه جلسة اعتماد اتلهم؟ هل يه حماكمة؟

ما إذا اكنت ثمة أدلة يف اثرها ال. ليست جلسة اعتماد اتلهم بمحاكمة وال يه حماكمة مصغرة. بل يه جلسة علنية تبت ادلائرة اتلمهيدية يف املحكمة 
. املقدمةاالداعءات اكفية لالنتقال إىل مرحلة املحاكمة. وينظر قضاة ادلائرة اتلمهيدية يف اتلهم وحيددون ما إذا اكنت ثمة أدلة اكفية دلعم لك اداعء من 

قضاة آخرين. وال تصدر ادلائرة اتلمهيدية حكماً بشأن  يقرر القضاة ما إذا اكن ينبيغ عقد املحاكمة أمام دائرة ابتدائية تتألف من ثالثةبناء ىلع ذلك، و
 براءة املشتبه به أو ذنبه.
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  اتلهم؟ اعتماد جلسة أثناء يف سيحدث ماذا
 

م أدلة تكيف إلثبات لك تهمة من اتلهم وإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأن املشتبه به ار يتعنيَّ  عية العامة أن تقدِّ تكب لك ىلع املدَّ
م والرد ىلع األدلة اليت جريمة من اجلرائم املنسوبة إيله. ويمثل السيد املهدي املحايم املوَّكَّ عنه األستاذ حممد العويين اذلي جيوز هل االعرتاض ىلع اتله

 تعرضها املدعية العامة. وليس للمجين عليهم ممثل قانوين يف هذه القضية. 

 إصداره؟ هلا جيوز اذلي القرار وما قرارها اتلمهيدية ادلائرة ستصدر ميت
 

الطرفني واملشاركني مهلة إضافية تلقديم مذكرات كتابية الستكمال  . وجيوز للقضاة منح2116آذار/مارس  2و 1من املقرر أن ت عَقد اجللسة يويم 
يوماً من تاريخ انتهاء اجللسة. وجيوز  61من الحئة املحكمة ىلع أن تصدر ادلائرة اتلمهيدية قرارها كتابياً يف غضون  53مرافعاتهم الشفوية. وينص ابلند 

 لدلائرة اتلمهيدية عندئذ: 

 ال القضية إىل املحاكمة أمام دائرة ابتدائية.اعتماد اتلهم اليت ختلص بشأ  نها إىل وجود أدلة اكفية؛ ويف هذه احلالة حت 
 رفض اعتماد اتلهم اليت ختلص بشأنها إىل عدم كفاية األدلة ووقف االجراءات املتعلقة بالسيد املهدي؛ 
 مة  وقف اجللسة والطلب من املدعية العامة تقديم مزيد من األدلة أو إجراء مزيد من اتلحقيقات أو تعديل أي تهمة يبدو أن األدلة املقدَّ

 بشأنها تثبت ارتكاب جريمة ختتلف عن اجلريمة املوجه االتهام فيها.

 تعني عليها طلب اإلذن من ادلائرة للقيام بذلك.وال جيوز لدلفاع أو االداعء استئناف قرار ادلائرة استئنافاً مبارشاً بل ي
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