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محاكمة القساوسة والناشط
مقدمة
إنعقدت الجلسة الرابعة عشر في الخامس من ديسمبر  ،6102برئاسة القاضي د .أسامة محمد عبدهللا بمحكمة الخرطوم وسط
وبحضور كل األطراف .في هذه الجلسة أعادت هيئة اإلتهام إستجواب الشاكي ،ثم بعد ذلك تم سماع شاهد اإلتهام األول كما إستجوابه
بواسطة هيئتي اإلتهام والدفاع .عند نهاية الجلسة أعلن القاضي الثاني عشر من ديسمبر  6102موعداً للجلسة القادمة.
حيثيات الجلسات
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وأربعون دقيقة ظهراً ولقد دارت حيثياتها كما اآلتي:
ملخص إعادة إستجواب الشاكي بواسطة هيئة اإلتهام:
عن هيئة اإلتهام تولي المستشار /نصرالدين طرح األسئلة بينما ممثل الشاكي (جهاز األمن) عباس الطاهر في اإلجابة .ملخص اإلفادة
كاآلتي:
 بنا ًء علي تحريات جهاز األمن فإن أهداف المنظمتين ( )PPF & VOMهي العمل السياسي واإلستخباراتي وليس لعملهم
عالقة بأهدافهم المعلنة.
 تحفظ جهاز األمن علي متعلقات المتهم الثاني والثالث علي ذمة قضية أخرى سيتم فتحها عند إكتمال التحريات.
بعد ذلك إستأذن محامي المتهم األول القاضي لسؤال الشاكي وسمح له بذلك ،فكانت اإلفادة
 أقر الشاكي بأن المتهم األول لم يذكر أبداً بأنه يعمل مع منظمة ( )PPFأو متعاون مع منظمة ( )VOMولكن الشاكي إستنتج
من تحرياته.
شهادة شاهد اإلتهام األول:
شاهد اإلتهام األول هو نزار آدم علي 43 ،سنة ،عضو بجه از األمن .فقلد أدلي بشهادته كما تم إستجوابه بواسطة هيئتي اإلتهام
والدفاع.
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الشاهد األول هو الشخص الذي فتش أمتعة المتهم األول بالمطار كما أنه هو الذي طلب مرتين من المتهم األول ترك أمتعته
والسفر ،أيضا ً شارك في مراقبة المتهم األول كما التحري معه.
تم تفتيش أمتعة المتهم األول بالمطار بنا ًء علي المادة ( )62من قانون األمن الوطني ،وقد كان التفتيش دون حضور شهود.
متعلقات المتهمين الثاني والرابع صودرت دون أمر مكتوب.
ال يعلم الشاهد أي شئ عن مؤتمر أديس أببا.
بنا ًء علي أقوال الشاهد فإن الطالب المحروق حرق في أحداث طالبية بجامعة الزعيم األزهري.
الشاهد ال يعلم بأن صورة الطالب المحروق عرضت بمحكمة في عام .6102
أقر الشاهد بأن المال المدفوع هو من أجل عالج الطالب المحروق.
صادر جهاز األمن شهادات وكتب ومستندات تخص المتهم الثالث.

HUDO Centre
عند الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً ،أنهي القاضي الجلسة معلنا ً الثاني عشر من ديسمبر  6102موعداً للجلسة القادمة
وذلك لسماع شهادة بقية شهود اإلتهام.
ملحوظات:
 إعترض محامي المتهم األول علي الشاهد األول بدعوى أنه كان حضور ًا في كل جلسات المحاكمة ولكن هيئة اإلتهام ردت
بأنه حضر في الجلسة األولي ووجهته الهيئة بعدم الحضور ،بعدها سمح له القاضي اإلدالء بشهادته.
 لوحظ بأن أحد محامي هيئة اإلتهام (محمود) يكتب مالحظات للشاكي أثناء رده علي أسئلة هيئة الدفاع.

توصيات /مناشدة
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إدارة المحكمة بضرورة ضمان المحاكمة العادلة.
الدبلوماسيين وممثلي السفارات بالسودان مواصلة حضور الجلسات.
الناشطين والداعمين بضرورة المداومة علي الحضور.
هيئة محامي اإلتهام بضرورة إحترام المعايير الدولية للعدالة.
الصحافة السودانية والدولية بإيالء المحكمة التغطية الصحفية الالزمة.

إنتهي
لمزيد من المعلومات الرجاء الكتابة إلي
hudo2009@gmail.com

