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 (6متـابعــة )

 محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

 بمحكمة الخرطوم شمال عابدٌن حامد ضاحًكمة أمام القاضً/ امحللإنعقدت جلسة  7102 السادس من دٌسمبرفً 

 ختام الجلسة سماع المتحري فً تم فً .بحضور جمٌع األطراف عدا وكالء النٌابة حٌث إنضم للجلسة أحدهم الحقا  

دٌسمبر  01ٌوم بنهاٌة الجلسة أعلن القاضً بواسطة هٌئتً المحامٌن.  بإستجو من بعد ذلكثم تالوة حٌثٌات اإلتهام 

 . ةالقادم ةموعدا  للجلس 7102

 ملخص حٌثٌات الجلسة

، القاضً/ عابدٌن حامد ضاحًصباحا  )بتوقٌت السودان( أمام  00:01بدأت جلسة المحاكمة فً تمام الساعة 

ووكٌل النٌابة الذي إلتحق الحقا  بالجلسة بعد  الجمهورهٌئتً محامً اإلتهام والدفاع،  المتهمٌن، ،المتحريبحضور 

 .مرور ساعة ونصف من بداٌتها

 المتحري فً تالوة حٌثٌات اإلتهام:

ن العمر خمسة ٌبلغ م / حسن رمضانتقرٌر طبً ٌثبت بأن المتهم األول/ محمد األمٌن شرطة مالزم المتحريقدم 

. ذكر المتحري بأن بنادق الكالشنكوف األربعة كمعروضات تم إستالمها من القٌادة العسكرٌة عاما  ( 01)عشرة 

هذه البنادق المسلمة هً لكل من المتهمٌن: الصادق محمد رحمة بالعباسٌة بعد كتابته خطاب لهم بذات المعنً. 

  .زاكً وأبكر فضل المولً سلٌمانوالزاكً صالح ال إبراهٌم والهادي عبدالرحمن

خمٌس وموسً محمد داؤود وحسن عبدالفضٌل وبابكر  عبٌدعثمان أبلغ المتحري المحكمة بأنه قد تم فصل قضٌة 

 نعمة هللا بابكر عن هذه القضٌة نسبة إلختفائهم.

وجد المتحري المتهمٌن ٌواجهون المواد التالٌة من القانون الجنائً السودانً لسنة  بناء  علً التحقٌقات وأقوال الشهود

0110: 

 ( 71المادة :)ًعقوبة الشروع الجنائ 

 ( اإلشتراك تنفٌذا  إلتفاق جنائ70ًالمادة :) 

 ( القتل العمد011المادة :) 

 ( 011المادة :)ة تسبٌب الجراح العمدعقوب 

 ( النهب021المادة :) 

 إستجواب المتحري

األول المحامً/ أبو القاسم  عن المتهمو تهام ٌمثلها األستاذ/ بارود صندل.تم إستجواب المتحري بواسطة هٌئة اإل

/ أمٌن. العسكري القانونً محمد، األستاذ/ ٌوسف عن المتهمٌن السادس والسابع. عن بقٌة المتهمٌن مثلهم المستشار

 تلخص اإلستجواب فً اآلتً:
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 النقٌب/ علً بابكر والمنسق هو محمد سعٌد. قائد الدفاع السعبً بالعباسٌة هو 

 قا  لرغباتهم الشخصٌة دون أوامر رسمٌة.إرتكب المتهمٌن هذا الفعل وف 

 علً ظهر أكثر و ٌن ببنادق كالشنكوفبناء  علً أقوال الشهود فإن عدد الجناة كان أكثر من ثالثون مسلح

 . بٌنما أنكر المتهمٌن حٌازة أي منهم لدراجة بخارٌة.(موترمن عشرون دراجة بخارٌة )

 ٌعهم إصاباتهم بطلق ناري.عدد القتلً ثمانٌة بٌنما الجرحً ثالثة عشر وجم 

 .كل المتهمٌن من قبٌلتً المسٌرٌة والفالته 

 .لم ٌصاب اي من المهاجمٌن/ المتهمٌن بأي إصابة أثناء الهجوم 

 .تم التعرف علً المتهم عثمان بواسطة أحد المصابٌن بأنه هو من أصابه بالطلق الناري 

 ًبشكل شخصً الجناة بعض تعرف الشهود عل 

 لٌس عضوا  بالدفاع الشعبً (لقاصرامتهم األول )لا 

 مالحظات

 حضر زوي الضحاٌا بأعداد كبٌرة. 

 سلحٌن كان معلق محامً الضحاٌا علً إحضار القٌادة العسكرٌة بالعباسٌة ألسلحة أربعة فقط بٌنما عدد ال

المتحري والذي تم إستالمهم   كبٌرا . كما علق البعض علً تأخر إستجابة تلك القٌادة العسكرٌة علً طلب

 .2012ٌناٌر  30بٌنما إستجابتهم كانت بتارٌخ  2012دٌسمبر  22بتارٌخ  لخطابه

 كل ٌوم أربعاء، علٌه  تعقد جلسة إسبوعٌة بإعادة جدولة الجلسات وبأن مع المحكمة إتفقت هٌئتً المحامٌن

 .2012دٌسمبر  13ستكون الجلسة القادمة فً ٌوم 

 توصٌات/ مناشدة

:  HUDOتحث منظمة   جمٌع المعنٌٌن، وخاصة 

 .المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة  

 كمةاالناشطٌن والمناصرٌن بمتابعة حضور جلسات المح 

 كمة.االسفارات والبعثات الدبلوماسٌة لمراقبة سٌر المح 

 كمة التغطٌة اإلعالمٌة الالزمة.اانى والدولى بإٌالء المحدعالم السواإل 

 

 إنتهً

  hudo2009@gmail.com: لمزٌد المعلومات الرجاء الكتابة إلً

mailto:hudo2009@gmail.com

