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متـابعــة ()7
محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة
فً الثالث عشر من دٌسمبر  7107إنعقدت جلسة للمحاكمة أمام القاضً /عابدٌن حامد ضاحً بمحكمة الخرطوم
شمال بحضور جمٌع األطراف عدا وكالء النٌابة .تم فً الجلسة سماع إفادة الشاكً وثالثة من شهود اإلتهام .بنهاٌة
الجلسة أعلن القاضً ٌومً  71و  70دٌسمبر  7107موعداً للجلسات القادمة.
ملخص حيثيات الجلسة
بدأت جلسة المحاكمة فً تمام الساعة  00:45صباحا ً (بتوقٌت السودان) أمام القاضً /عابدٌن حامد ضاحً،
بحضور المتحري ،المتهمٌن ،هٌئت ً محامً اإلتهام والدفاع حٌث إنضم محامٌٌن جدد لهٌئة الدفاع كما حضر الجلسة
جمع غفٌر من الجمهور.

إفادة الشاكي:
لقد تم فتح بالغات متعددة بواسطة زوي الضحاٌا ولكن الحقا ً فً الثالث من سبتمبر  7106إتفق أهل الضحاٌا بأن
تدمج جمٌعها فً بالغ واحد ٌكون الشاكً فٌه شٌخ القرٌة /بابكر عبدهللا بابكر .لقد قدم شٌخ القرٌة إفادته وتم
إستجوابه بواسطة هٌئة الدفاع وكانت المحصلة كاآلتً:








تبعد السنادرة سبعة كٌلومترات من مدٌنة العباسٌة وغالب سكانها من قبٌلة تقلً النوبٌة.
وقع حادث السنادرة فً الثانً من دٌسمبر  7106حوالً الساعة الثامنة صباحاً.
لقد إتصل شٌخ القرٌة فً لحظة بداٌة الهجوم بمعتمد العباسٌة ومدٌر جهاز األمن بالعباسٌة طالبا ً النجدة
ولكن لم ٌصل أي عون ،علما ً بأن المعتمد أخطر فً الٌوم السابق للهجوم عندما بدأ المهاجمون بالتجمع
قرب السنادرة.
المهاجمٌن من القبائل العربٌة وبعض القبائل األخرى وجمٌعهم من الدفاع الشعبً.
عدد المهاجمٌن مابٌن المائة والمائة وخمسون فرداً
فً العام  7105نزح مواطنً السنادرة للعباسٌة لمدة ثالثة أشهر قبل أن ٌعودوا لقرٌتهم مجدداً.

الحقاً ،ثالثة من شهود اإلتهام أدلوا بإفادتهم كما تم إستجوابهم وهم:
 .0اآلنسة /منال عبدهللا سلٌمان 77 ،سنة ،هً شاهدة عٌن فً مقتل والدها
 .7السٌد /أحمد آدم عبداللطٌف 65 ،سنة ،إمام مسجد السنادرة وهو شاهد عٌن
 .3السٌد /الجٌلً آدم العوض 51 ،سنة ،هو شاهد عٌن لحوادث قتل وإصابات.
لقد تم إستجوابهم وإعادة إستجوابهم بواسطة هٌئتً المحامٌن ،كان الملخص كاآلتً:
 تعرف الشهود بشكل شخصً وباألسماء علً بعض المتهمٌن.
 معظم المهاجمٌن كانوا ٌلبسون زي الدفاع الشعبً والبعض باللباس المدنً.
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لم ٌجدوا أي مقاومة من سكان السنادرة
كانت هناك فً موقع الحادث سٌارت ان توٌوتا الندكروزر إحداهما علٌها مدفع دوشكا تم إستخدامه فً
الهجوم.
أغلب المهاجمٌن مسلحٌن ببنادق كالشنكوف.
ال ٌوجد مسلح بٌن أهل السنادرة.
إدعً المهاجمٌن بأنهم فقدوا قطٌع من الماشٌة وهذا هو سبب هجومهم.

بنهاٌة الجلسة أعلن القاضً ٌومً العشرٌن والواحد والعشرون من دٌسمبر  7107موعداً للجلستٌن القادمتٌن.
مالحظات
 حضر زوي الضحاٌا والمتهمٌن بأعداد كبٌرة ضاقت بهم قاعة المحكمة.
 ظهر فً هذه الجلسة المحامً /الشٌن سلٌمان الشٌن ضمن هٌئة الدفاع.
 بخالف هٌئتً محامًٌ اإلتهام والدفاع ،حضر الجلسة عدد كبٌر من المحامٌٌن ٌقدر عددهم بأكثر من
عشرون محامٌا ً
توصيات /مناشدة
ً
وخاصة:
تحث منظمة  HUDOجمٌع المعنٌٌن،


المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة.



الناشطٌن والمناصرٌن بمتابعة حضور جلسات المحاكمة



السفارات والبعثات الدبلوماسٌة لمراقبة سٌر المحاكمة.



اإلعالم السودانى والدولى بإٌالء المحاكمة التغطٌة اإلعالمٌة الالزمة.

إنتهي
لمزٌد المعلومات الرجاء الكتابة إلًhudo2009@gmail.com :

