
 HUDO Centre  
 

 7102أغسطس  72

 (0متـابعــة )

 محاكمة القساوسة والناشط

 مقدمة

إنعقدت جلسة المحكمة المؤجلة بحضور المتهمٌن والشاكً والمتحري أمام  3127أغسطس  32فً ٌوم األحد 

القاضً/ د. أسامة محمد عبدهللا بمحكمة الخرطوم وسط تحت إجراءات أمنٌة مشددة منع فٌها الناشطٌن وداعمً 

ثٌات اإلتهام الموجه للمتهمٌن. بنهاٌة المتهمٌن من حضور الجلسة، لقد تم فً الجلسة سماع المتحري فً تالوة حٌ

 إلستجواب المتحري بواسطة هٌئة اإلتهام.  3127أغسطس  29الجلسة أعلن القاضً تارٌخ الجلسة القادمة ٌوم 

 خلفية القضية

إعتقل جهاز األمن والمخابرات مجموعة من قٌادات الكنٌسة وعبدالمنعم، ولقد تم إطالق  3126أغسطس  29فً ٌوم 

فترات متفاوتة عدا المتهمٌن، لقد كان اإلعتقال علً خلفٌة حضورهم مؤتمر لمسٌحً السودان وجنوب  سراحهم فً

)بحسب ٌومٌة التحري(. فً ٌوم  3126أكتوبر  34 -28السودان أقٌم بالعاصمة األثٌوبٌة أدٌس أببا فً الفترة مابٌن 

ة بعد أن تم فتح بالغ فً مواجهتهم تحت الرقم تم تحوٌل المتهمٌن من جهاز األمن لنٌابة أمن الدول 3127ماٌو  29

أغسطس  5. ظل المتهمٌن قٌد الحبس لدي نٌابة أمن الدولة حتً تارٌخ تحوٌل الملف للمحكمة فً ٌوم 10/7102

 25، حٌنها حولوا لسجن أم درمان ثم الحقاً لسجن الهدي بنفس المدٌنة )أم درمان(. أعلنت جلسة فً ٌوم  3127

 3127أغسطس  32 ك تعتبر الجلسة التً عقدت بتارٌختم تأجٌها لعدم إحضار المتهمٌن، لذلولكن  3127أغسطس 

 هً أولً الجلسات فً المحاكمة.

 حيثيات الجلسة

حضر أمام القاضً/ د. أسامة محمد عبدهللا بمحكمة الخرطوم وسط المتحري بنٌابة أمن الدولة المستشار/ 

 من جهاز األمن والمخابرات والمتهمٌن بحسب ٌومٌة اإلتهام:عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن وممثل اإلتهام 

 المتهم األول/ بٌتر جاستن )ٌحمل جنسٌة غٌر سودانٌة(.

 المتهم الثانً/ القس/ حسن عبدالرحٌم.

 المتهم الثالث، القس/ كوه شمال أبوزمام.

 المتهم الرابع/ عبدالمنعم عبدالمولً عٌسً.  

 متهمٌن والتً تضم خمسة وعشرون محامٌاً متطوعاً.كما حضر الجلسة هٌئة الدفاع عن ال

 والتً تحوي المواد: 10/7102 تلً المستشار/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن قائمة اإلتهام فً البالغ رقم

 2::2من القانون الجنائً لسنة  77/ 75/ 68/ 64/ 62/ 61/ 32المواد:  أ 
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 من قانون الجنسٌة. 41/2المادة:  ب 

 من قانون تنظٌم العمل الطوعً اإلنسانً.    34المادة:  ج 

 ملخص قضية اإلتهام:

شمال  –المتهمٌن األربعة  ٌقومون بأنشطة إستخبارٌة وٌقدمون دعم مادي للجٌش الشعبً لتحرٌر السودان  .2

 بجبال النوبة.

 ٌنسقون إدعاءات عن وجود إبادة وقتل ونزوح للمدنٌٌن وحرق قرى. .3

 تدمٌر الكنائس بواسطة الحكومة السودانٌة وإضطهاد المسٌحٌٌن وتعذٌبهم بالسودان.ٌنسقون إدعاءات عن  .4

 المتهم األول بٌتر حضر للسودان بغرض تصوٌر الكنائس المدمرة. .5

، بعدها أعلن القاضً تارٌخ الجلسة القادمة ٌوم المتحري هاوردأقوال التى نكر المتهمٌن األربعة األأفً ختام الجلسة 

 .2012أغسطس  22

 مالحظات

 .حضر الجلسة ممثل لكٍل من اإلتحاد األروبً والسفارة األمرٌكٌة 

 .سمح فقط ألقرباء المتهمٌن من الدرجة األولً بحضور الجلسة 

  لم ٌسمح للناشطٌن وداعمً المتهمٌن بحضور الجلسة مما إضرهم للجلوس تحت كبري السجانة المقابل

 لمبنً المحكمة.

  بوجود أفراد بالزي المدنً ٌدٌرون مع الشرطة الدخول اإلنتقائً لحضور أفاد أحد محامً هٌئة الدفاع

 الجلسة.

 توصيات/ مناشدة

 لضمان سٌر المحاكمة طبقاً للمعاٌٌر الدولٌة:

  تناشدHUDO .إدارة المحكمة بضرورة السماح للجمهور حضور الجلسات 

  تناشدHUDO ن مراقبة تطابقها مع ممثلً السفارات الذٌن حضروا الجلسة بمداومة الحضور لضما

 المعاٌٌر الدولٌة للعدالة. 

  تناشدHUDO علً الحضور لمراقبة سٌر المحكمة. مداومةالناشطٌن والداعمٌن بال 

 

 إنتهي

 لمزٌد المعلومات الرجاء الكتابة إلً

hudo2009@gmail.com  
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