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لبيد عبدال: المحكمة الدولية السبيل الوحيد لتثبيت مفهوم العدالة الدولية
بعدما اعتمدت جلنة القبول باحملكمة اخلاصة بلبنان بتاريخ 2010/8/16، قبول انضمام احملامي لبيد عبدال لقائمة محامي الدفاع املعتمدين في سجل 
احملكمة، كأول محام من الكويت واخلليج العربي، في قضية ذات طابع جنائي بأبعاد عربية ودولية، يطلعنا احملامي لبيد عبدال على طبيعة عمل احملكمة 
ومتويلها وتكوينها واقس�امها عبر اسئلة واجوبة تعريفية عن احملكمة اجلنائية الدولية، كما قيم احملامي عبدال جتربته كأول محام من الكويت واخلليج في 
احملكمة وحتدث عن مميزات النظام املعمول به باحملكمة، مؤكدا ان احملكمة اجلنائية الدولية تعد حلما بشريا، مشيرا الى انها في الوقت الراهن تطبق 
افضل واحدث س�بل االجراءات الدولية باس�تخدام نظام الكتروني مغلق خاص بها. وحتدث كذلك خالل اللقاء عن االتهامات التي تتولى احملكمة الدولية 

النظر فيها واصدار احكام بشأنها وفيما يلي التفاصيل:

بعد انضمامه كأول محام من الكويت والخليج لقائمة محامي الدفاع المعتمدين في سجل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

احملامي لبيد عبدال

مبنى احملكمة الدولية في الهاي

وتعبر  الدولي  المس�توى  عل�ى  مهمة   تجربتي 
عن اإليمان بأهمية العدالة الدولية والرغبة العالمية 

في ممارس�ة حقوق الدف�اع عل�ى أكمل وجه

المحكم�ة تتش�كل م�ن 4 أجه�زة 
القضائية  واألقس�ام  الرئاسة  رئيس�ية: 

ومكتب المدعي العام وسجل المحكمة

المحكمة تطبق 
أفض�ل وأح��دث 
س�بل اإلج�راءات 
الدولي�ة من حيث 
االطالع على الملف 
بالقضي�ة  الخ�اص 
وتقديم المستندات 
الدف�اع ومذكرات 

اخلاص بالقضية وتقدمي املستندات، ومذكرات 
الدفاع، وتبادل املس����تندات، بني اخلصوم او 
احملكمة، باستخدام نظام الكتروني مغلق خاص 

باحملكمة.
ما مميزات النظام املعمول به أمام احملكمة؟

تشمل احملكمة التي انشئت قبل 8 سنوات 
اكثر من 900 موظف، وتعمل بلغتني رسميتني 
هما اإلجنليزية والفرنسية وتوفر نظاما قضائيا 
شامال حلاجات الدفاع عن املهتمني وكذلك املجني 
عليهم، ونظاما متطورا حلجز املتهمني وتسهيل 
زيارة ذويهم، وزوجاتهم وكذلك أوالدهم ولو 
كانوا من س����كان افريقيا مع س����كنهم وكذلك 

تذاكر الطائرة.
كيف تقيم��ون دوركم أمام احملكم��ة الدولية 

كأول محامي من الكويت واخلليج؟
الشك ان التجربة مهمة على املستوى الدولي، 
من خالل املس���اهمة بهذا الدور باالنطالق من 
وطننا الكويت، وسجل احملكمة يتضمن محامني 
من الواليات املتحدة وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، 

واليابان، والعديد من الدول االفريقية.
وم���ا مييز التجربة، انها تعبر عن االميان 
بأهمية العدالة الدولية، والرغبة العاملية من 
جميع احملامني املقيدين بأهمية ممارسة حقوق 
الدف���اع على أكمل وجه، ونح���ن في الكويت 
وعبر املمارسة امام القضاء الوطني نتمسك 
بإميان عميق بهذه احلقوق بشكل كامل ومطلق، 
ودائم. ويذكر ان هذه احملكمة اخلاصة مقرها 
هولندا، وهي ذات طابع دولي، وش���كلت من 
اجل محاكمة جميع املسؤولني املزعومني عن 
اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت 
الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق 
احلريري واثنني وعشرين آخرين وذلك بناء 
على قرار مجلس األمن رقم 2006/1664 حيث 
تفاوضت االمم املتحدة مع احلكومة اللبنانية 
على اتفاق انش���اء احملكمة اخلاصة بلبنان، 
وبعد صدور الق���رار 2007/1757 عن مجلس 
االمن بتاري���خ 30 مايو 2007 دخلت الوثيقة 
املرفقة بالقرار والنظام االساسي حيز النفاذ 

بتاريخ 10 يونيو 2007.

كيف تقيمون جتربتكم أمام احملكمة اجلنائية 
الدولية؟

كما بينت احملكم����ة اجلنائية الدولية تعد 
حلما بش����ريا، حيث امت����أت القرون املاضية 
بارتكاب اجلناة الدوليون جرائم قتل وإبادة، 
ولم يكن النظام الدولي السابق يبيح مساءلة 
رؤساء الدول، أو القادة العسكريني بعد ارتكاب 
جرائمهم ضد اإلنسانية والسلم وضد األبرياء، 
فكان وجود احملكمة الدولية اجلنائية الدولية 
الدائمة السبيل الوحيد لوجود وتثبيت مفهوم 
العدالة الدولية، التي من خاللها ميكن مالحقة 
مرتكبي تلك اجلرائ����م وإدانتهم وكذلك حفظ 

حقوق املجني عليهم وأسرهم.
واحملكمة حاليا تطبق أفضل وأحدث سبل 
اإلجراءات الدولية، فاحملكمة تطبق نظام احملكمة 
االلكترونية بالكامل، من حيث االطالع على امللف 

لكل مرحلة من مراحل الدعوى، حسب متطلبات 
التطبيقات الالزمة لقانون اجلزاء واإلجراءات 

الدولية وكذلك القانون الدولي العام.
ثالثا: مكتب املدعي العام:

ويتسلم أي معلومات أو ملفات عن جرائم 
ارتكبت وتخص جرائم تدخل ضمن اختصاص 
التحقيقات  احملكمة ليتولى فحصه����ا، وعمل 
والتحريات الالزمة، ومن ثم القيام بدور املدعي 
العام أمام احملكم����ة اجلنائية الدولية، والذي 
يت����م انتخابه من قبل ال����دول األعضاء ملدة 9 

سنوات.
رابعا: سجل احملكمة:

وهو مسؤول عن تنظيم اجلوانب اإلدارية 
للمحكمة ويترأس السجل كبير املوظفني اإلداريني 
حتت إشراف رئيس احملكمة، ويتم انتخابه ملدة 

5 سنوات من قبل قضاة احملكمة.

عدم انضمام دولهم التفاقية روما التي تنظم 
اختصاصات احملكمة.

واحملكمة تتش����كل من 4 أجهزة رئيس����ية: 
الرئاسة، األقسام القضائية، مكتب املدعي العام، 

وسجل احملكمة.
أوال: الرئاسة:

وتختص ب����اإلدارة العامة للمحكمة، ماعدا 
مكتب املدعي العام، وتتولى مهامها حسب نظام 
روما، ورئاس����ة احملكمة يتوالها 3 قضاة يتم 

انتخابهم من باقي القضاة ملدة 3 سنوات.
ثانيا: األقسام القضائية:

وهي تتكون من 18 قاضيا دوليا يتم تنظيمهم 
كالتالي: قسم ما قبل احملاكمة، قسم احملاكمة، 

وقسم االستئناف.
والقضاة لكل قس����م يجلسون في الدوائر 
القضائية إلدارة اإلجراءات اجلزائية اخلاصة 

واألبري����اء كما في حالة اجلرائم ضد الس����لم 
واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة البشرية 
واالغتصاب اجلماعي وحرق القرى مبن فيها.
وفي هذه احلاالت تكون احملكمة اجلنائية 
الدولية املرجع األخير، عندما ال تقوم السلطات 
احمللية بالتحقيق واحملاكمة عن تلك اجلرائم 
اخلطرة، أو تقوم بعم����ل محاكمات وهمية أو 
شكلية، للحماية والتهرب من محاكمة املتهمني 

دوليا.
ه��ل ميك��ن أن تبني نظ��ام تكوي��ن احملكمة 

اجلنائية الدولية؟
رغ����م ان احملكمة اجلنائي����ة الدولية جهاز 
مستقل دوليا، وليست تابعة لأمم املتحدة، إال 
انها تتميز بوجود تعاون كبير ومهم مع تلك 
املنظم����ة الدولية، كما في حالة إصدار قرارات 
بإحالة بعض املتهمني الدوليني للمحكمة عند 

ما هي احملكمة اجلنائية الدولية؟
احملكمة اجلنائية الدولية متثل أول محكمة 
جنائية عاملية دائمة متارس اختصاصها مبوجب 
اتفاقي����ة دولية وقعتها الدول حملاكمة متهمني 
دوليني ارتكبوا جرائم دولية ومقرها هولندا.

ما مصدر متويل تلك احملكمة؟
احملكمة اجلنائية الدولية جهاز قضائي دولي 
مستقل وليس جزءا تابعا لأمم املتحدة، وهي 
تدعم ماديا من الدول األعضاء في اتفاقية إنشائها، 
وميكن ان حتصل على مساهمات اخرى من قبل 

احلكومات واملنظمات الدولية األخرى.
هل من حملة تاريخية عن احملكمة؟

املجتمع الدولي ولفت����رة طويل من الزمن 
كان يأمل بوجود محكمة جنائية دولية دائمة، 
وفي القرن العشرين بدأت تظهر تعريفات أدق 
للجرائ����م الدولية، كجرائ����م اإلبادة اجلماعية 
والتطهير العرقي، واجلرائم ضد اإلنس����انية 
وجرائ����م احلرب عامة، خاصة بعد تبلور تلك 
املفاهيم بعد احملاكم اخلاصة بنورمبيرغ والتي 
حددت مفهوم الكثير من اجلرائم الدولية، خاصة 

ما ارتكب بعد احلرب العاملية الثانية.
وفي التسعينيات وبعد نهاية احلرب الباردة 
مت تش����كيل محاكم دولية خاص����ة، مثل التي 
تولت احملاكمة بشأن اجلرائم التي ارتكبت في 
يوغسالفيا ورواندا، والتي تولت محاكمة متهمني 
بجرائم دولية في وقت وزمن معني، وبخصوص 
نزاع محدد ليس أكثر، مما أنشأ احلاجة إلنشاء 

اتفاقية دولية حملكمة جديدة دائمة.
وفي 17 يوليو 1998 توصل املجتمع الدولي 
الى قرار تاريخي ملرحلة مهمة عندما قامت 111 
دولة بتبني نظام روما، كأساس إلنشاء احملكمة 
اجلنائية الدولية الدائمة، والذي بدأ بالنفاذ منذ 

1 يوليو 2002 بتصديق 60 دولة.
ما االتهام��ات التي ميك��ن أن تتولى احملكمة 

محاكمتها وإصدار أحكام بشأنها؟
كما سبق البيان، احملكمة اجلنائية الدولية 
أول محكمة دولية دائمة في التاريخ البشري، 
وهي حتاكم املجرمني الدوليني الذين يرتكبون 
جرائم دولية أثناء النزاعات املسلحة ضد العزل 

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

كــــــــوبون اليــــــوم ال�ساد�س ع�سر

�أ- 1914 م.

ب- 1920 م.

جـ- 1930 م.

متى مت �شر�ء �أول �آلة لتقطري مياه �لبحر يف �لكويت ؟

�ختار �لإجابة �ل�شحيحة من بني �لأجوبة �لثالثة:

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

اخرت الإجابة ال�سحيحة:

جمموعة  على  اجلعفري  للوقف  ال�ست�سارية  اللجنة  ب�ساأن   2004 ل�سنة   5 رقم  ــوزاري  ال القرار  ن�ص 

اخت�سا�سات ا�سرتطت اأن حتقق �سروط الواقفني وتتوافق مع الفقه:

ما هي علقة الأوقاف اجلعفرية غري امل�سمولة بنظارة الأمانة العامة للأوقاف )كاحل�سينيات وامل�ساجد( 

باإدارة الوقف اجلعفري ؟

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

❏

❏

❏

❏

❏

❏

1- اجلعفري

2- العام للمدار�ص الفقهية

3- ح�سب ما تقرر اللجنة ال�ست�سارية من خيارات فقهية

1- ت�سرف عليها اإدارة الوقف اجلعفري اإ�سرافًا ملزمًا ومبا�سرة

2- التوا�سل الودي )غريملزم( مع نظارها بق�سد التعاون والتن�سيق يف كل ما ينه�ص بالوقف اجلعفري

3- ل توجد اأي عالقة بتاتًا مع نظارها

امل�سـابـقـة   الـ�سـاد�سة عــ�ســرة 
بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
w w w . m 3 a l i . t v

تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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اأنه ال ي�ستحق العبادة االاهلل. اإفراد اهلل بالعبادة و  اأنواع التوحيد ومعناه  اأحد  	•

•	توحيد الربوبية.  

•	توحيد االألوهية.  

•	توحيد االأ�سماء وال�سفات.  

•	جميع ما �سبق.  

ال�سـوؤال ال�ساد�س ع�سر


