HUDO Centre
األول من يناير 8102

متـابعــة ()9
محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة
فً ٌوم األربعاء السابع والعشرون من دٌسمبر  7102إنعقدت جلسة للمحاكمة أمام القاضً /عابدٌن حامد ضاحً
بمحكمة الخرطوم شمال وبحضور جمٌع األطراف .حدد القاضً العاشر من ٌناٌر  7102موعداً للجلسة القادمة.
ملخص حيثيات الجلسة
بدأت جلسة المحاكمة فً تمام الساعة  00:7:صباحا ً (بتوقٌت السودان) أمام القاضً /عابدٌن حامد ضاحً،
بحضور المتحري ،وكٌل النٌابة ،المتهمٌن ،هٌئتً محامً اإلتهام والدفاع وجمع من الجمهور.
كانت الجلسة مواصلة لسماع شهود اإلتهام ،حٌث إستمعت المحكمة ألربعة منهم كما تم إستجوابهم بواسطة القاضً،
وكٌل النٌابة وهٌئتً المحامٌن .لقد شهد الشهود أحداث الهجوم علً قرٌة السنادرة وهم:
شاهد اإلتهام الرابع /عبدالرحٌم آدم الجاك 91 ،سنة ،مزارع ،من مواطنً قرٌة السنادرة ،كان شاهد عٌن علً مقتل
إثنٌن من المواطنٌن بٌنهم شقٌقه ولقد تعرف علً الجناة.
شاهد اإلتهام الخامس /آدم سناده العاتً 82 ،سنة ،مزارع ،من مواطنً قرٌة السنادرة.
شاهد اإلتهام السادسٌ /وسف أحمد مختار 88 ،سنة ،مزارع ،من مواطنً قرٌة اسنادرة.
شاهد اإلتهام السابع /نورٌن آدم محمد زٌن 72 ،سنة ،من مواطنً قرٌة السنادرة وهو شاهد علً أحداث قتل.
تعرف الشهود علً بعض المتهمٌن كمشتركٌن فً الهجوم علً قرٌة السنادرة كما شهدوا أحداث قتل إرتكبها هؤالء
المشاركٌن .لقد كان ملخص إفادتهم وإستجوابهم كاآلتً:










عدد الجناة المشاركٌن فً الهجوم ٌتراوح بٌن مائة ومائة وخمسون شخص ٌرتدي البعض زي الدفاع
الشعبً واآلخرٌن بلباس مدنً .أتً المهاجمٌن لقرٌة السنادرة علً ظهور دراجات بخارٌة والبعض سٌراً
علً األقدام.
هناك مدفع (دوشكا) إستخدم بنهاٌة الهجوم.
كان هناك نهب لبعض المتاجر كما نهبت أكثر من مائتٌن رأس من الماعز.
إستغرقت عملٌة الهجوم حوالً ساعة والنصف.
ال ٌوجد مسلح بٌن الضحاٌا من المصابٌن أو القتلً.
تعرف الشهود علً إحدي عشر من الجناة ،تسعة منهم حضور فً قفص اإلتهام بالمحكمة وهم :الصادق
محمد رحمة ،برداب محمد أبكر ،عثمان محمد عثمان ،أحمد عبدالقادر صالح ،عبدالرحٌم عبدالقادر
صالح ،الزاكً صالح ،حامد المنزول ،أبكر فضل المولً ومحمد نصرالدٌن داؤود.
لٌس هناك وجود ألي عضو من أعضاء الجٌ الشعبً لتحرٌر السودان – شمال بقرٌة السنادرة

HUDO Centre
بنهاٌة الجلسة أعلن القاضً ٌوم ٌ 11ناٌر  2012موعداً للجلسة القادمة فً تمام الساعة الحادٌة عشرة صباحا ً
ً
مخصصة لمواصلة سماع شهود اإلتهام.

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 :

