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  )2 (متابعة
  محاآمات النيل األزرق

  
تواصلت محكمة المتهمين في أحداث النيل األزرق بمدينة سنجة تحت إجراءات أمنيه مشدده، وآان سير الجلسات المعلنه 

  :حسب مواقيتها آاآلتي
  

  ):03/06/2013(اليوم األول 
  موسى جاه اهللا أندو/ المتهم) 4086/2011(البالغ رقم 

  ).تغيب بقية الشهود(ول تهام األلمتحرى والشاآى وشاهد اإلهذه الجلسه هي الثالثه في البالغ، إستمعت المحكمة فيها ل
  السر عامر الزاآي، عبداهللا الزين رجب/ المتهمين) 4523/2011(البالغ رقم 

بعدها .  الذي أدلى بإفاداته ومن ثم أغلق اإلتهام قضيتهالمحكمه فيها لشاهد اإلتهامالثالثه للمتهمين، إستمعت هذه هي الجلسه 
حددت جلسه قادمه إلستجواب المتهم اآلخر . السر عامر الزاآي، والذي أنكر آل التهم الموجهه إليه/ إستجوبت المحكمه المتهم

  .عبداهللا الزين رجب
  

  )05/60/2013(اليوم الثاني 
  موسى جاه اهللا أندو/ المتهم) 4086/2011(البالغ رقم 

، وبهذا )03/06/2013الذين تغيبوا في يوم (إستمعت فيه المحكمه ألربعه من شهود اإلتهام . هذه هي الجلسه الرابعه للبالغ
  . حددت المحكمه جلسه قادمه إلستجواب المتهم.  اإلتهام قضيتهأغلق

  الرشيد العمده خوجلي/ لمتهما) 5028/2011(البالغ رقم 
  حددت المحكمه جلسه قادمه لسماع شهود اإلتهام. هذه هي الجلسه الثانيه للبالغ، إستمعت المحكمه للمتحري والشاآي

  الشيخ علي النور/ المتهم) 1716/2011(البالغ 
حددت المحكمه جلسه قادمه . إلتهامإستمعت فيها المحكمه إلفادات الشاآي وثالثه من شهود ا. هذه هي الجلسه الثالثه للبالغ

  . لسماع بقية شهود اإلتهام
  جمعه حامد ناصر/ المتهم) 5226(البالغ 

  . حددت المحكمه جلسه إجرائيه قادمه لبداية النظر في قضية البالغ!! أخيرًا سلمت النيابه المتهم للمحكمه
  )79(لبقية المتهمين ال) 4176/2011(البالغ رقم 

  . بخصوص هذا البالغ حتي اآلن لم تنظر المحكمه في أمرهم أو تحدد جلسه إجرائيه لبدء إجراءات محاآمتهم
  

  نقاط هامه
 .جرت الجلسات تحت إجراءات أمنيه مشدده •
آان الحضور الفتًا ومؤثرًا من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين، ممثًال في محامين من الهيئه السودانيه للدفاع عن  •

 .والحريات بالتضامن مع محامي جبال النوبه وأنضمام محامين لهم من والية سنار والنيل األزرقالحقوق 
بدأت تتضح معالم المحاآمات بأنها محاآمه سياسيه للحرآه الشعبيه والمتهمين ضحايا في يد السلطه تدير بهم  •

حيث أغلبهم من قبائل الفونج، األنقسنا (بليه مخططها، فقد رآزت النيابه في أسئلتها للمهتمين علي خلفياتهم اإلثنيه والق



مما . بإدعاء أن هذه القبائل تدعم الحرآه الشعبيه وهناك مخطط يحاك بواسطة الحرآه الشعبيه من خاللهم) والمابان
 .إستدعى إعتراض هيئة الدفاع علي شكل األسئله، ونجحوا حتي اآلن في إجبار المحكمه إليقافها

تاريخًا للجلسات القادمه للنظر في سير جميع محاآمات البالغات اآلنفه ) 25/06/2013 – 24(حددت المحكمه يومي  •
 ). متهم79عدا ال(الذآر 

  نداء
 جميع المنظمات والسفارات HUDOتناشد . اسيه اإلثنيهيما زال النداء ملحًا ويزداد إلحاحًا بعد أن إتضحت معالم المحاآمه الس

لسات المحاآمات، دعمًا للمتهمين وشهودًا علي سيرها ومدي إيفائها للمعايير الدوليه بالسودان والناشطين بضرورة حضور ج
  .للعداله
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