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 (7متـابعــة )

 محاكمة القساوسة والناشط

 مقدمة

ظهراً برئاسة القاضً د.  دقٌقة عند الساعة الثانٌة عشر وخمسون كمةالمحل ةالثامن جلسةالإنعقدت  6102 رفً السابع عشر من أكتوب

وتسجٌل صوتً كما قدم للمحكمة  أدار المتحري فٌلم فٌدٌو. وتحت إجراءات أمنٌة مشددة بحضور كل األطرافو أسامة محمد عبدهللا

الرابع والعشرون من أكتوبر  معلناً  الجلسةالقاضً  أنهًترجمة مكتوبة لهما، ثم وجهت هٌئة اإلتهام بعض األسئلة للمتحري. بعدها 

  .موعداً للجلسة القادمة 6102

 

 حيثيات الجلسة

أدار المتحري شرٌط  .كل األطراف، بحضور القاضً د. أسامة محمد عبدهللا بمحكمة الخرطوم وسطدارت حٌثٌات الجلسة برئاسة 

  وتسجٌل صوتً ٌحوٌان اآلتً: فٌدٌو

موسً بالحاج ٌوسف. فً هذا اإلجتماع ٌسأل المتهم األول  ٌظهر الفٌدٌو المتهم األول والثانً والثالث فً إجتماع بمنزل علً (0

 أٌضاً ٌظهر المتهم األول ٌصور علً موسً. الطالب/ علً موسً عن كٌفٌة حرقه بٌنما المتهم الثالث فً الترجمة.

ل علً فً التسجً الصوتً، حوار بٌن المتهم األول والرابع )عبدالمنعم( بعفراء مول ٌشرح فٌه المتهم الرابع قصة تحو (6

 موسى كما هو نفسه للمسٌحٌة من اإلسالم )بحسب توضٌح المتحري(.

 اإلتهام فً توجٌه بعض األسئلة للمتحري/ المحقق: ًٌمحام بعدها شرعت هٌئة

 اإلتهام: لماذا حققت مع المتهم األول؟

الً عبر حدود جنوب السودان مع غٌر قانونً، فقد دخل متسسل 6106لقد حققت معه لسبب أن دخوله األول للسودان فً عام المحقق: 

وعة من المواطنٌن بٌنهم متمردٌن. فً هذه الزٌارة عمدوا موحٌنها زاروا مناطق عدة بجنوب كردفان كما قابلوا مج PPFمجموعة 

جستٌاً ومادٌاً اد والتعذٌب واألسلمة القسرٌة للنوبة. بناًء علً تحرٌاتً وما تثبته الصور فقد كانوا ٌقدمون دعماً لوهلتأكٌد مزاعم اإلضط

. أما ومعنوٌاً للحركة الشعبٌة شمال. كما قام المتهم األول برفع تقارٌر عن تلك المزاعم لرئاسة منظمته بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 م لتوثٌق الكنائس المدمرة والطالب المحروق.فلقد كانت بفٌزا سٌاحٌة فً حٌن أنه قد   6102الزٌارة الثانٌة له فً عام 

 : هل هناك أي شراكة بٌن المتهم األول وبراد فٌبس؟اإلتهام

المحقق: بناًء علً التحقٌق مع المتهم األول فقد عرفت أسماء ستٌفن وبراد ومارشانس. كما أفاد المتهم األول بأن براد زمٌله فً 

 . POMو  PPFمنظمتٌن 

 اإلتهام: عند دخوله األول للسودان، ما نوع العربة التً إستخدمها؟
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: لقد دخل بعربة مصممة كإسعاف وتحمل لوحة دولة جنوب السودان. ال ٌظهر المتهم األول علً العربة ولكن الصور المحقق

 والتوارٌخ تثبت بأنه كان ضمن المجموعة.

 ؟  POMو  PPFاإلتهام: أٌن رئاسة منظمتً 

 بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.المحقق: 

 أي أثر علً السودان؟ POMو  PPFاإلتهام: هل كان للتقارٌر التً رفعت بواسطة 

 المحقق: نعم، فقد شوهت بوضوح صورة السودان السٌاسٌة واإلقتصادٌة والعسكرٌة.

 اإلتهام: من حضر مؤتمر أدٌسس أببا؟

 المحقق: حضره كل من المتهمٌن األول والثانً والثالث.

 ذي حرق؟اإلتهام: ماذا عن الطالب ال

 المحقق: لقد حرق أثناء مظاهرة للطالب بواسطة مولوتوف وهو ال ٌدري من رماه علٌه.

 اإلتهام: ما دور المتهم الثالث؟

 ت بالعزبة بحري.هدمالمحقق: لقد ذكر فً خطاب له بالمؤتمر بأن هناك كنٌسة 

 اإلتهام: ما دور المتهم الرابع؟ 

ي إدعً بأن سطة المتهم الثانً. وهو الشخص الذوق والتً عرضت فً المؤتمر بواالمحقق: هو الذي أعطً صورة الطالب المحر

 المحروق تحول من اإلسالم للمسٌحٌة كما هو من رتب اللقاء بٌن المتهمٌن والطالب المحروق.الطالب 

 

إستجاب له القاضً برفع عند الساعة الثانٌة وخمسة وعشرون دقٌقة ظهراً طلب المحقق من القاضً رفع الجلسة نسبة إلرهاقه. 

 موعداً للجلسة القادمة. 6102الجلسة ومعلناً الرابع والعشرون من أكتوبر 

 

 ملحوظات:

  ًكانت اإلجراءات األمنٌة مشددة، منع الناشطٌن وداعمً المتهمٌن كما أسرهم من دخول قاعة المحكمة وأمروا بإخالء مبن

 مبنً المحكمة.المحكمة مما إضطرهم الوقوف تحت الكبري المقابل ل

  ظهر جلٌاً عدم إتفاق وتنسٌق هٌئة الدفاع مما أثار خالف فً من ٌقوم عن المتهم الرابع كما ظهر خالف حول إجراءات

 المحكمة.

 الحظ المراقبون تذمر القاضً حٌن إعتراض أحد محامً هٌئة الدفاع. 

  قانوناً.إعترض محامً المتهم األول علً مستند الترجمة وسأل القاضً عن توصٌفه 

  مابٌن جلسة وأخرى.لوحظ إختالف تسلسل جلوس المتهمٌن  
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 توصيات/ مناشدة

 ناشدت HUDO  ضمان المحاكمة العادلةإدارة المحكمة بضرورة. 

 ناشدت HUDO الجلسات حضورمواصلة ممثلً السفارات الدبلوماسٌٌن و.  

 ناديت HUDO ًعلً الحضور المداومةضرورة الناشطٌن والداعمٌن ب عل. 

  تناشدHUDO .هٌئة الدفاع بضرورة تنسٌق جهودهم 

 إنتهي

 لمزٌد المعلومات الرجاء الكتابة إلً

hudo2009@gmail.com  

mailto:hudo2009@gmail.com
mailto:hudo2009@gmail.com

