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 5102 نوفمبر 52

 (01متـابعــة )

 محاكمة القساوسة والناشط

 مقدمة

برئاسة القاضي د. علي التوالي،  6102 من نوفمبررابع عشر والحادي والعشرون في ال الجلستين الحادية عشر والثانية عشر إنعقدت

الحادية عشر مخصصًة إلستجواب المتحري بواسطة هيئة اإلتهام والجلسة  كانت الجلسة . بحضور كل األطرافو محمد عبدهللاأسامة 

موعداً للجلسة القادمة  6102من نوفمبر  الثامن والعشرونالقاضي أعلن  الثانية عشر الجلسةعند نهاية  ،الثانية عشر لسماع الشاكي

  .بواسطة هيئة اإلتهامكي مواصلًة لمناقشة الشاوستكون 

 حيثيات الجلسات

 الجلسة الحادية عشر

القاضي د. أسامة محمد عبدهللا بمحكمة الخرطوم برئاسة  ظهراً  تمام الساعة الثانية عشر عندبدأت الجلسة  6102نوفمبر  01في يوم 

بينما المتحري المستشار/ عبدالرحمن في عدداً من األسئلة  هيئة اإلتهام بطرحالجلسة  دارت حيثيات .كل األطرافبحضور و، وسط

 .اإلجابة

  :محامي اإلتهامأسئلة بعض 

 ؟ هل يحق لمنظمة غير مسجلة بمزاولة نشاطها بالسودان 

 ؟ من خالل تحرياتك، ماهي أهداف هذه المنظمات 

  ؟ 6106كيف دخل المتهم األول السودان في عام 

 ؟ ي مع المتهم األولكيف تم التحر 

  ؟التشيك بالبالغماعالقة دولة  

 ؟ من هم منظمي المؤتمر، وهل هناك مشاركين مسلمين 

 ؟ماهو دور المتهم الرابع  

 هل هناك كنيسة أزيلت؟ 

 ؟ماهي ديانة المتهم الثالث والطالب المحروق 

 ؟دور المتهم الثالث ما  

  المتحري: اتأجاب

o  واليحق لها أو منسوبيها بمزاولة أي نشاطال يحق ألي منظمة مزاولة نشاط بدون تسجيل، هذه المنظمات غيرمسجلة.  

o  أهداف هذه المنظمات تشجع الحرب ضد الدولة وتثير الكراهية بين الطوائف المسيحية والدولة وتدعم التمرد بالمال والعتاد

 . وتعمل علي نشر أخبار كاذبة كما تحرض المواطنين علي التمرد

o بجنوب السودان لبرام ومناطق أخرى بجبال النوبة لقد دخل السودان منطلقاً من معسكر إيدا لالجئين . 

o .لقد تم التحري مع المتهم األول بواسطة مترجم  

o ال عالقة لدولة التشيك بالبالغ ولكن المتهم األول من رعاياها . 

o مرلم أتحرى عن مشاركة مسلمين بالمؤت .مي المؤتمر دانيال إدوارد )كان مسلماً ويسمي عالء الدين( وكمال فهميمنظ.  
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o لمنزل الطالب المحروقترحيل المتهم األول والثاني  بعربته وسائقها في دور المتهم الرابع بأنه ساهم . 

o من خالل التحري التوجد كنيسة مصدقة من األساس، هي عشوائية . 

o أنا مسيحي المتهم إتضح من التحري أن المتهم الثالث والطالب المحروق مسلمين ولكن من خالل ترجمة لقاء عفراء قال. 

o  المتهم الثالث هو من صور الشاب المحروق وأرسل الصور للمتهم الثاني بأديس أبابا، وهو من نسق لزيارة الشاب المحروق

 معسكراتبواسطة المتهم األول والثاني، كما ظهر في التسجيالت المترجمة حديثه عن إضطهاد المسيحيين خاصة في 

  من قبل األمن. النازحين بدارفور

 ة عشرالجلسة الثاني

ظهراً برئاسة القاضي د. أسامة محمد عبدهللا  وعشرون دقيقة بدأت الجلسة عند تمام الساعة الثانية عشر 6102نوفمبر  60في يوم 

عنه عباس ممثالً سماع الشاكي جهاز األمن والمخابرات بمحكمة الخرطوم وسط، وبحضور كل األطراف. دارت حيثيات الجلسة ب

فقد إبتدر المستشار/ نصر الدين بسؤال الشاكي عن مكان عمله  والمخابرات.سنة، عضو بجهاز األمن  26الطاهر أنس إبراهيم، 

 واإلجراءات التي إتبعها في هذا البالغ، فكانت إفادته كاآلتي:

 .يعمل بجهاز األمن والمخابرات الوطني 

 ر من الجهات المعادية يعتبر البالغ متعلق بنشاط معادي للبالد ومهدد ألمنها القومي والمجتمع. وهو نشاط قديم تقوم به كثي

 للسودان منها منظمات وجهات تتعاون مع دول.

  نبعد أي منظمة تعمل ضد البالد، فقد تم طرد العديد من المنظمات واألفراد وهذه المنظمات مازالت بعد  6106ظللنا منذ العام

 إدواردو فهميكمال  دينومن ضمن المبع طردها تعمل علي خطط في تهديد األمن القومي واإلضرار بمصالح المجتمع.

 وكثير من المبعدين شاركوا في ذلك المؤتمر. الذين رتبوا لمؤتمر أديس أببا. دانيال

  منظمتيPPF & VOM  معاديتين للسودان وتعمالن علي نشر تقارير كاذبة ضد السودان بالتعاون مع عدد من المحطات

 قراد فليبس. PPFلمتهم األول شريك لمؤسس منظمة التلفزيونية واإلذاعية بمختلف دول العالم خاصة أمريكا. وا

  تم إيقاف المتهم األول بمطار الخرطوم وجدت معه مستندات وجهاز محمول وكاميرا، طلب منه  6106ديسمبر  9في يوم

إستجوابه إعترف بملكيته حينها تم إعتقاله بموجب قانون األمن الوطني. عند  تركها والمغادرة ولكنه رفض،أفراد األمن 

دون إذن دخول. أقر  6106كما دخوله لمناطق جبال النوبة في عام  PPFوشراكته مع  VOMللموجودات وعمله بمنظمة 

 بأنه دعي لمؤتمر أديس أببا بواسطة إدوارد دانيال.

 كومة السودانية للمسيحيين.إعترف المتهم األول بقناعته إضطهاد الح  

 فحواهم: )تم عرضهم عليه( أثناء تواجد المتهم األول بالمعتقل وردت رسالتين علي هاتفه 

  الرسالة األولي: من فرع منظمةVOM .بجمهورية التشيك تفيد أنه فقد اإلتصال به بمطار الخرطوم 

  الرسالة الثانية: من رئيس منظمةVOM  يذكر فيها أن بيتر ذهب للسودان في مهمة خاصة تحت غطاء سائح وبأن

 VOMهناك خطر علي حياته إذا علم بعمله مع 

  لقد عرض المتهم الثاني تقريراً بالمؤتمر يشمل أنشطة له وللمتهم الرابع كما عرض صورة الطالب المحروق. ولقد أقر

 لثالث.بتقديمه للعرض وأفاد بأن مصدر الصورة هو المتهم ا

  .عند فحص البتوب المتهم الرابع وجد خطابين عن إزالة الكنيسة 

 ( عند إستجواب المتهم الثالث إعترف بأنه من مؤسسي التنظيم الطالبيUPF لحركة تحرير السودان )–  عبدالواحد. كما سعي

 لتشويه سمعة البالد وجهاز األمن 

  (بحسب زعمه) مادار في المؤتمر، عالقة المتهمين بالمؤتمر وببعضهم البعضوقائع سرداً عن الشاكي  قدمكما.     

لقادمة والتي لجلسة اموعداً ل 6102نوفمبر  62القاضي الجلسة معناً يوم  أنهيعند الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً، 

 .للشاكي اإلتهامسيتواصل فيها نقاش 
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 ملحوظات:

  ترتيب المتهمين، األول بيتر جاسك، الثاني القس/ حسن عبدالرحيم، الثالث الناشط/ عبدالمنعم عبدالمولي والرابع القس/ كوة

 شمال.

  للمحكمة اتخمسة مستندقدم الشاكي: 

 مستند يخص المتهم األول ولم تعترض عليه هيئة الدفاع 

  مستند للمتهم الثاني عبارة عن صورة الطالب المحروق، لم تعترض عليه هيئة الدفاع 

  ثالثة مستندات تخص المتهم الرابع وهي عبارة عن خطابين موجهين لجهاز حماية األراضي ببحري وذك بغرض

كتابتها بواسطة جهاز األمن حول ما دار بمؤتمر أديس ب مروالمستند األخير عبارة عن إفادة أإرجاء إزالة الكنيسة. 

 .الثالثةستندات ماليئة الدفاع علي ه تإعتراضلقد أببا. 

 وقبل القاضي اإلعتراض. إعترض محامي الدفاع الشاكي لتقييمه السلوك الشخصي للمتهمين 

 توصيات/ مناشدة

 ناشدت HUDO  ضمان المحاكمة العادلةإدارة المحكمة بضرورة. 

 ناشدت HUDO الجلسات حضورمواصلة ممثلي السفارات الدبلوماسيين و.  

 ناديت HUDO وذلك لدخول الجلسات في مراحل دحض ، علي الحضور المداومةضرورة الناشطين والداعمين ب علي

 .البينات من عدمه

  تناشدHUDO  المحكمة التغطية الكافيةالصحافة السودانية بإيالء. 

 

 إنتهي

 المعلومات الرجاء الكتابة إلي من لمزيد

hudo2009@gmail.com  
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