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 2102 يناير 22

 (01متابعة رقم )

 محاكمة القساوسة والناشط

. الجلسات كانت أمام 6102والتاسع من ٌناٌر 6102 ( جلسات ُعقدت بٌن التاسع عشر من دٌسمبر5هذه المتابعة ملخص لخمسة )

ثالثة من لشهادة  إستمعت المحكمةفً هذه الجلسات  طرا..بحضور كل األوأسامة محمد عبد هللا بمحكمة الخرطوم وسط  .د القاضً

توجٌه  وحوت الجلسات أٌضا  حامٌن والقاضى. المُ هٌئات واسطة بِ ، كما وجهت لهم األسئلة شهود الدفاعإثنٌن من شهود اإلتهام و

وفٌها وجه القاضى هٌئات المحامٌن بتسلٌم  للمحكمة الجلسة العشرونُعقدت  6102لمتهمٌن. فى التاسع من ٌناٌر ل أسئلتهالقاضى 

 قرار الحكم القضائى.حٌث أعلن ذلك التارٌخ للنطق ب 6102مرافعاتهم قبل تارٌخ الثالث والعشرون من ٌناٌر 

 

 كمة السادسة عشرةاملخص جلسة المح

الثانٌة عشرة وخمس وأربعون دقٌقة ظهرا  مة السادسة عشرة فى تمام الساعة ، بدأت جلسة المحك6102فى التاسع عشر من دٌسمبر 

بنجامٌن  كان السٌد/شاهد اإلتهام السادس  الشهادات من شهود اإلتهام السادس والسابع،سماع  حٌثٌاتها األساسٌة ت( وكانظ06:25)

الدكتورة  كانتالشاهد السابع  لذٌن حضروا مؤتمر أدٌس أبابا.أحد ا( وهو 26) ثمانٌة  وستٌن عاما   برٌمة عوض، أستاذ ٌبلغ من العمر

 التى تعمل كمستشار قانونى بوزارة الخارجٌة.وخمسٌن عاما  رحاب حسن، ٌبلغ عمرها ال

 :كان خالصة سماع شهاداتِهم كآلتى

o صورة الشاب  بالمؤتمر ن المتهم الثانى عرضشاهد اإلتهام السادس ُدعً للمؤتمر بواسطة المتهم الثانى. ففى شهادِتة أعلن أ

المحروق مع تعلٌقات أن الحْرق نتٌجة لتحول الشاب من اإلسالم للمسٌحٌة. وكذلك أفاد المحكمة بأن الغرض من المؤتمر أداء 

 صلوات والدعاء من أجل السالم فى السودان.

o البشٌر قد ذكرت " أن هناك  السودانً عمر التى ُكونت بواسطة الرئٌس 1الحاج ٌوس. الشاهد السابع أْقر بأن لجنة دفع هللا

 إنتهاكات لحقوق اإلنسان فى السودان".

عندها أعلن القاضً نهاٌة الجلسة . ملفها اإلتهامهٌئة لقت الشهود وأغَ بهؤالء  اإلتهام إكتفت هٌئةعند نهاٌة سماع الشاهد السابع، 

 ة.لجلسة القادمأن. إجراءات المحاكمة باتلتس

 

 ملخص لجلسة المحكمة الثامنة عشرة  

قٌقة ظهرا  ، بدأت الجلسة الثامنة عشرة فى تمام الساعة الثانٌة عشر وخمس وثالثون د6102فى الثامن والعشرٌن من دٌسمبر 

 آلتى:اك ستجوابملخص اإلقد كان  ،بواسطة المحكمة إستجواب المتهمٌن هً فٌها ٌةاألساس لحٌثٌاتا تظ(. وكان06:25)

 :متهم األول/ بيتر جاسكال

  لم أدخل للسودان و لم ألتقى أى قائد عسكرى.6106ُزوت جنوب السودان فى العام ، 

                                                           
1
وكان محامً المتهم األول عضوا  بها 6112دارفور أنشأت فً العام بتقصً حقائق للجنة    
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  مستخدما  تأشٌرة سائح. 6105دخلت السودان فى العام 

 منظمة لٌس لدى أى عالقة أو ِصلة مع PPF .مع  أحٌانا  لدي تعاقداتVOM لست عضوا  فٌها لسبب أنً لست لكنىو 

 أمرٌكٌا .

  ُدِعٌت بواسطة دنٌال إدوارد. ، لقدالسالم فى السودان حٌث كان للصالة والدعاء من أجللقد حضرت المؤتمر 

  نجلٌزٌة اللغة اإلب ضعٌ.المترجم  كما أن، بحضوره معً اإلجراءلم تسمح المحكمة للمحامٌى  أخذ إقراري القضائًعندما

 .ُحِر. مما ٌجعلنً أجزم بأن إعترافً القضائً قد

 :الثانى/ حسن عبد الرحيمالمتهم 

  للمسٌحٌة.من اإلسالم  تحولأنه بتحصلت على صورة الطالب المحروق من االنترنت، ولم أذكر سبب الحْرق ولم أقل 

  6105العام  إال فًلم أره ثانٌة  من حٌنهامساعدة للطالب المحروق و ٌطلب 6102المتهم الثالث عبد المنعم جاءنى فى العام. 

 بد المنعم:المتهم الثالث/ ع

 لطالب.لُحرق أثناء مظاهرات  بأنه الطالب علمت من شقٌق وأصدقاء 

  آلحقا  إتصل حسن بى فى العام ولقد قام بالمساعدة للمساعدة فى عالج الطالب الذى ُحرق 6102إتصلت بحسن فى العام .

 .الطالب وأعلمِنى بأن هنالك شخص على إستعداد للمساعدة فى عالج 6105

 أشٌاء لم أُقلها وأَهملت بعض من الكلمات التى قُلتها. فٌها تفقد ذكرثالٌة، الترجمة غٌر م 

 المتهم الرابع:

  المساعدة للطالب المحروق. بعدئذ شاهدته فى مكاتب جهاز  طالبا  حسن لعندما جاء  6102لقد شاهدت المتهم الثالث فى  العام

 األمن.

 ولكل العالم . فى المؤتمر صلٌنا للسالم فى السودان و جنوب السودان 

 .للتهم الموجهه بواسطة المحكمةلقاضى ٌتم فٌه إعالن اأت المحكمة لتأرٌخ آخر بعد ذلك أُرجِ 

 

 ةملخص لجلسة المحكمة التاسعة عشر

 حٌثٌاتها إعالن ت( كان06:21والنص. ظهرا  ) ، بدأت الجلسة التاسعة عشرة فى تمام الساعة الثانٌة عشرة6102فى  الثانى من ٌناٌر 

 لمتهمٌن.ا لكٍل من الموجهة التهمحكمة الم

 (  من قانون62 &  6( فى القانون الجنائى، والمادة )22&  52 ،52 ،50 ،60)  تحت المواد وجه له اإلتهام: المتهم االول 

 ( من قانون الجوازات والهجرة.21المادة )ثم االنسانى و الطوعً العمل تنظٌم

ً  الن ما تم تقدٌمه محامى المتهم االول رفض األتهامات وإعتبر موكله وطلب من المحكمة الحكم  لم ٌكن مدعوما  بأِدلة، برئ

 شهودا .إحضار  مع عدم إكتفً بذلك . كمابناء  على ذلك

 ُمحامُو المتهمٌن  ( من القانون الجنائى. رفض22&  22، 52 ،60) تحت المواد هم اإلتهاملوجه : المتهمين الثانى والثالث

 مام المحكمة.أاإلتهام وأعلنوا دفاعهم بواسطة شهود سٌمثلوا 

 لعدم كفاٌة األدلة.طلقت سراحه وأ المحكمة إتهامهت : رفضالمتهم الرابع 
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 .الدفاعشهود مخصصة إٌاها لسماع  6102الجلسة حتى  التاسع من ٌناٌر القاضى أرجأ  

 سة المحكمة العشرينملخص لجل

 ت حٌثٌاتها(. كان06:21والنص. ظهرا  ) عشر ن للمحكمة فى تمام الساعة الثانٌةوبدأت الجلسة العشر ،6102فى التاسع من ٌناٌر 

ن لٌس لدٌه مسبقا  محامى المتهم االول أ أعلنفقد . المتهم الثالث بواسطة محامً أحضروا، الذٌن لدفاعسماع شهادات إثنٌن من شهود ا

 ه مع هٌئته.تشاوربعد  وذلكود عدم إحضار شهب اإلكتفاء قرر محامى المتهمٌن الثانى والرابع ولقد ،بههد من جانِ شا

 الهما طالب،ك. عام( عاما  65)من العمر  اٌبلغوالذٌن  آدم موسى محمد بوش، و: محمد أبكر أحمد، اهملشهود اإلثنٌن الذٌن حضروا ا

 .  وهٌئات المحامٌنبواسطة المحكمة  شهادتهم وإستجوبواقدموا  موسى.للطالب المحروق على  من نازحى دارفور وزمالء

 :ملخص شهادة شاهدي الدفاع

 صور الطالب المحروق على اإلنترنت. كالهما لم ٌري 

  )حرق كان نتٌجة لرابطة طالب دارفور. الإجتماعٌة  بجامعة الزعٌم األزهرى بعد إحتفالٌةحدث حرق الطالب )على موسى

الهجوم على الطالب الدارفورٌٌن فى وا إعتاد )الحزب الحاكم( الذٌن المؤتمر الوطنى لهجوم بالملوتو. بواسطة طالب

 مختل. الجامعات.

  ًن عالج الطالب المحروقالمسئول ع هو الشخصكان  قبل إعتقالهالمتهم الثالث  أنوافقوا عل. 

  ُلٌس لهم أى مصادر دخلوهم نازحٌن حٌث أنالج الطالب ل لعِ أمواون كانوا ٌجمع. 

  هى اإلسالم.)على موسى(  تهم الثالث والطالب المحروقأن دٌانة المُ على أكدوا 

ر أرجأ القاضى جلسة المحاكمة حتى الثالث والعشرٌن من ٌناٌ مل. دفاعهم، حٌنها لدفاعمحاُمو ا أغلق إسجواب شهود الدفاعبعد 

 للنطق بالحكم. 6102

 

 :مالحظات الُمراقبة

 ٌمن ث كان هناك إقبال ضعٌ. كانت جلسة المحكمة فى ذات ٌوم إعالن ناشطٌن شباب لإلعتصام المدنى بالسودان. ح

 وسط المحامٌن. حتىلحضور ل

  غرض اإلدالء بشهادتهلمؤتمر أدٌس ابابا، شاهد اإلتهام السادس أُعتقل بواسطة جهاز األمن والمخابرات بعد خمس شهور من 

 ولٌس بواسطة المحكمة.بواسطة جهاز األمن والمخابرات ه لحضور الجلسة نأُعالِ  تمفقد 

  ُحظٌت أخر جلستٌن للمحكمة بحضور كبٌر لناشطٌن و قٌادات دٌنٌة مسٌحٌة وأٌضا  ممثلٌن للسفارات بالسودان وكذلك

 األعالم السودانى. 

  لمحكمة.ا راضٌا  عن سٌرجهاز األمن والمخابرات بدا أفراد 

 بعض من محامى الدفاع لم ٌحضروا الجلسات. 

  األولالمتهم  سفر بطاقة هوٌة وجواز بتسلٌمهطلب محامى المتهم االول قبلت المحكمة. 

 .فٌما عدا الجلسة الثامنة عشر لم ٌكن هناك مترجم  
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 التوصيات/ المناشدات

 خصوصا :،  الحكمجلسة النطق بحضور بضرورة جمٌع األطرا. المعنٌة  HUDOتحث 

 لعدالة.ل الدولٌة لمعاٌٌربضرورة إعتماد ا بالسودان المحكمة 

  جلسة المحكمة القادمةحضور الدبلوماسٌة السفارات والبعثات. 

  القادمة المحاكمة جلسة حضورالناشطٌن وداعمى المتهمٌن. 

 للجلسة القادمة والعالمً بإعطاء التغطٌة الالزمة السودانى األعالم. 

 

 

 

 

 إنتهى

  hudo2009@gmail.com  لمزيد من المعلومات، فضالً رأسلنا على
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