
HUDO Centre 
 

 2102 ديسمبر 2

 (00متـابعــة )

 محاكمة القساوسة والناشط

 مقدمة

 بمحكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي د. أسامة محمد عبدهللا، 6103 من نوفمبروالعشرون  ثامنفي ال ثالثة عشرال الجلسة إنعقدت

القاضي أعلن  الجلسةعند نهاية  ثم هيئة الدفاع.إستجواب المتحري بواسطة هيئة اإلتهام تم  الجلسةفي هذه  . األطرافبحضور كل و

  .موعداً للجلسة القادمة 6103بر ديسممن خامس ال

 حيثيات الجلسات

عدداً من  هيئة اإلتهام بطرحبرئاسة  ظهراً ونصف  تمام الساعة الثانية عشر عندالثالثة عشر بدأت الجلسة  6103نوفمبر  62في يوم 

 ممثل الشاكي ثم من بعد ذلك إستجوبت هيئة الدفاع الشاكي. علياألسئلة 

  :اإلتهام إستجواب الشاكي بواسطة هيئةملخص 

عباس الطاهر في اإلجابة. ملخص اإلفادة  )جهاز األمن( عن هيئة اإلتهام تولي المستشار/ نصرالدين طرح األسئلة بينما ممثل الشاكي

 كاآلتي:

  إن األسباب األساسية لطرد المنظمات من السودان هي: العمل من غير تسجيل، تقويض الدستور، إثارة الكراهية بين

الطوائف،  إثارة الحرب ضد الدولة كما تغذي إدعاء ضد السودان في ملف حقوق اإلنسان وتلك األسباب ضمن أخرى. لقد 

 ن الطرد بواسطة جهاز األمن. كا

 أقيم من أجله مؤتمر أديس أببا هو اإلضرار بمصالح السودان وتشويه صورته. السبب األساسي الذي  

  :الدفاع إستجواب الشاكي بواسطة هيئةملخص 

o  حين تسليمه حتي  6102جهاز الكمبيوتر المحمول )الالبتوب( خاصة المتهم األول تم اإلحتفاظ به لدي الشاكي منذ ديسمبر

 ، كما أن المعلومات قد تم نسخها ومعالجتها فنياً في غياب المتهم.6103للنيابة في مارس 

o األموال التي دفعت هي لعالج الطالب المحروق . 

o  6102مايو  01حتي  6101ديسمبر  01كانوا رهن اإلعتقال بواسطة جهاز األمن في الفترة بين  وتالهونالطالب المحروق . 

o 0821دعي الشاكي بأن الكنيسة المهدمة هي مبني عشوائي، كما إدعي عدم معرفته بوجودها في هذا المكان منذ عام لقد إ.  

o أقر اشاكي بأن المتهم الثالث جمع المال من أجل عالج الطالب المحروق وذلك بناًء علي إفادة الطالب المحروق بنفسه . 

o ومن المفترض أن تدفع تكلفة العملية 6102ديسمبر  61المحروق في يوم طالب للقد كان مقرراً بأن تجرى عملية ل.  

o لقد زار المتهم الثاني الطالب المحروق بالمستشفي . 

o ولم يسلم للمحكمة مازال الالبتوب خاصة المتهم الرابع بحوزة الشاكي . 

o انيةتمت مصادرة أربعة عشر ملف بواسطة جهاز األمن وهي تخص أراضي كنيسة المسيح السود. 

o  فتح بالغات في مواجهتهمتلم يتم إصدار أمر إبعاد لكل الذين أعلن الشاكي طردهم كما لم.  

  

عيد فيها ستلقادمة والتي لجلسة اموعداً ل 6103 ناً الخامس من ديسمبرلالقاضي الجلسة مع دقيقة ظهراً، أنهي الثالثة وثالثونعند الساعة 

 .هيئة اإلتهام إستجواب الشاكي
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 ملحوظات:

 بعض األسئلة رفضت اإلجابة عليها حيث أعتبرت اإلجابة جزء من األمن الوطني. 

  تجاهل الشاكي )جهاز األمن( إتباع اإلجراءات كما حددها قانون اإلجراءات الجنائية معلالً ذلك بأن قانون األمن يمنحه هذه

 .الصالحية

  .في بعض األسئلة الموجهة من هيئة الدفاع إعترضت عليها هيئة اإلتهام بينما أصر الشاكي علي اإلجابة عليها 

 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 الصحافة السودانية بإيالء المحكمة التغطية الكافية. 

 

 إنتهي

 المعلومات الرجاء الكتابة إلي من لمزيد

hudo2009@gmail.com  
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