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متـابعــة ()01
محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

هذه المتابعة تشمل جلستى المحاكمة اللتٌن عقدتا فى العاشر والسابع عشر من ٌناٌر  2018بمحكمة الخرطوم شمال أمام
القاضى /عابدٌن حامد ضاحى .الجلسة القادمة للمحاكمة ستعقد فى الرابع والعشرون من ٌناٌر .2018
ملخص جلسات المحكمة
كانت جلستً المحاكمة مواصلة لسماع إفادات ستة ( )6من شهود اإلتهام حٌث تم إستجوابهم من قبل القاضى ووكٌل النٌابة
وهٌئتى المحامٌن .كان الشهود من الحاضرٌن لحادث الهجوم على السنادرة.
بدأت جلسة العاشر من يناير  2102للمحاكمة فى تمام الساعة  11:16صباحا ً (بتوقٌت السودان) .بحضور المتحرى
والمتهمٌن وهٌئتً المحامٌن وجمع من الجمهور بٌنما غاب عن الجلسة وكٌل النٌابة .أدناه شهود اإلتهام الذٌن أدلوا بشهادتهم
وتم إستجوابهم فً هذه الجلسة:
 شاهد اإلتهام الثامن /الشرٌف أحمد الشرٌف 42 ،سنة ،موظف بالخدمة المدنٌة ومقٌم بالسنادرة ،أطلقت علٌه رصاصة
من قبل المتهم /الزاكى ،حٌث أخطأته الطلقة ولكنها أحرقت الجانب األٌمن من قمٌصه.
 شاهد اإلتهام التاسع /محمد إسماعٌل عبد الرحمن 54 ،سنة ،أعمال حرة وإمام مسجد قرٌة الشواٌة ،ومقٌم بالسنادرة.
هو شاهد عٌان فى مقتل عوض أحمد أدم و محمد عبد هللا ،تعرض إلستززازات.
 شاهد اإلتهام العاشر أحمد العاتى 51 ،سنة ،مزارع مقٌم بالسنادرة.
بدأت جلسة السابع عشر من يناير  2102للمحاكمة فى تمام الساعة  11:30صباحا ً (بتوقٌت السودان) .كان الحضور
المتحرى ووكٌل النٌابة والمتهمون وهٌئة المحامٌن وجمع من الجمهور .أدناه شهود اإلتهام الذٌن أدلوا بشهادتهم وتم إستجوابهم
فً هذه الجلسة:
 oشاهد اإلتهام الحادى عشر /حسان الزئبق إسماعٌل 33 ،سنة ،مزارع و مقٌم بالسنادرة .أطلقت علٌه ثالث رصاصات
من قبل المتهم /الهادى (ود النم) وكان شاهد عٌان فى إصابة إسماعٌل آدم.
 oشاهد اإلتهام الثانى عشرٌ /وسف آدم عبد الغنى 32 ،سنة ،مزراع مقٌم بالسنادرة .وهو شاهد عٌان فى مقتل محمد
عبد هللا و عوض أحمد آدم.
 oشاهد اإلتهام الثالث عشر /محمد الزكى عوض 32 ،سنة ،مزارع و مقٌم بالسنادرة.
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تعرف شهود اإلتهام على بعض المتهمٌن الذٌن كانوا جزء من المهاجمٌن ونزذوا بعض عملٌات القتل واإلصابات وسط
مواطنً السنادرة.
ملخص إفادات وإستجواب الشهود:
 كان عدد المهاجمٌن أكثر من مائة ( )100وبعض النساء فً صحبتهم.
 بعض الشهود شاهدوا مدفع رشاش (دوشكا) على سٌارة تم إستخدامه فى نهاٌة الهجوم.
 ال أحد مسلح من ضحاٌا السنادرة.
 لم ٌقتل أو ٌجرح أحد من بٌن المهاجمٌن.
 الٌوم السابق للهجوم ،بعض األهالى أتصلوا ببعض أفراد األمن أفادوهم بتجمع المسلحٌن حول السنادرة ولكن لم
تتخذ السلطات الحكومٌة اإلجراء الزوري الالزم.
ٌ تواجد الجٌش الشعبى لتحرٌر السودان – شمال بجبل طاسً ،الذي ٌبعد عن قرٌة السنادرة بمسافة خمسة عشرة
( 15كم) إلى عشرٌن ( 20ك) تقرٌبا ً وتوجد عدد من القرى بٌنهما مثل :جالندا و الدامرة وفشودة و الجبٌالت.
 قرٌة السنادرة خالٌة من أى نشاط للتمرد.
 شوه المهاجمٌن جثث بعض القتلى:
 oقطع إصبع عوض أحمد ووضع فً فمه بعد مقتله.
 oتم قطع األذن الٌمنً للسعودى بعد قتله.
كل من:
 شهد الشهود مقتل وإصابة ٍ
 oأصٌب إسماعٌل آدم العوض بواسطة أحمد جازم.
 oقتل محمد عبد هللا بواسطة الزاكى.
 oأطلق الهادى الرصاص على حسان الزئبق (الشاهد رقم .)11
 تعرف الشهود على أحد عشرة ( )11من المهاجمٌن الذٌن كان بعضهم ضمن المتهمٌن المتواجدٌن بالمحكمة وهم:
الصادق محمد رحمة ،برداب محمد أبكر ،الزاكى صالح ،محمد نصر الدٌن داؤود ،نعمة هللا بابكر ،موسى محمد
عبد الكرٌم ،أحمد الطٌب ،صالح جودات ،أحمد جازم ،الهادى عبدالرحمن (ود النم) والكر.
بنهاٌة الجلسة ،أعلن القاضى ٌوم ٌ 24ناٌر  2018فى تمام الساعة  11:00صباحا ً موعداً للجلسة القادمة مواصلة لسماع
شهود اإلتهام.
مالحظات
 بعض من المهاجمٌن لدٌهم عالقة مصاهرة ببعض الضحاٌا.
 الشاهد الثامن والعاشر ٌنتسبون للدفاع الشعبى ولكن لم ٌعلموا بأمر الهجوم مسبقاً .الشاهد العاشر جندى سابق بالقوات
المسلحة .أٌضا ً كان هناك جندى متقاعد من القوات المسلحة (الشاهد رقم  )11وأحد المدنٌٌن (الشاهد رقم  )12تلقً
تدرٌب عسكري بالخدمة الوطنٌة (عزة السودان).
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توصيات /مناشدات
ً
وخاصة:
تحث منظمة  HUDOجمٌع المعنٌٌن،
 المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة.
 الناشطٌن والمناصرٌن بمتابعة حضور جلسات المحاكمة.
 السزارات والبعثات الدبلوماسٌة لمراقبة سٌر المحاكمة.
 اإلعالم السودانى والدولى بإٌالء المحاكمة التغطٌة اإلعالمٌة الالزمة.

إنتهى
لمزٌد المعلومات الرجاء الكتابة إلًhudo2009@gmail.com :

