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  )٥( متابعة

  محاكمات النيل األزرق
  
  

وكانت . عبدالمنعم يونس/ برئاسة القاضي، تواصلت بمدينة سنجه جلسات محاكمة متهمي أحداث النيل األزرق
  :وتفاصيلها كاآلتي الجلسات علي مدار أربعه أيام متفرقه، أحداثها

  

  ٢٠١٣يوليو  ٢٢يوم 
  

  جمعه حامد منصور/ المتهم) ٥٢٧٦/٢٠١١(البالغ رقم 

  .، كما إستجوبت المحكمه في الجلسه المتهمإتهامه ملف اإلتهام أغلقإستمعت المحكمه آلخر شاهد إتهام وبذلك 
  

  )السته/ (المتهمين) ٤٣٢٥/٢٠١١(البالغ رقم 

  النور جاكن جاكوني/ عدا المتهمإستجوبت المحكمه كل المتهمين 
  

  ٢٠١٣يوليو  ٢٣يوم 
  

  )السته/ (المتهمين) ٤٣٢٥/٢٠١١(البالغ رقم 

  .النور جاكن جاكوني، وبذا أكملت المحكمه إستجواب جميع المتهمين/ إستجوبت المحكمه المتهم
  

  الشيخ علي النور/ المتهم) ١٧١٦/٢٠١١(البالغ رقم 

  من القانون الجنائي) ٥١(الماده وجهت المحكمه اإلتهام للمتهم تحت 
  

  السر عامر الزاكي ، عبداهللا الزين رجب/ المتهمين) ٤٥٢٣/٢٠١١(البالغ رقم 

اإلرهاب،  مكافحة من قانون) ٦(من القانون الجنائي، الماده ) ٥١،  ٢١(وجهت المحكمه اإلتهام للمتهم تحت المواد 
  .األسلحه والذخائر) ٢٦(والماده 

  

  موسى جاه اهللا أندو/ المتهم) ٤٠٨٦/٢٠١١(البالغ رقم 

  .من قانون مكافحة اإلرهاب) ٦(لجنائي، والماده من القانون ا) ٥١(وجهت المحكمه اإلتهام للمتهم تحت الماده 
  



  جمعه حامد منصور/ المتهم) ٥٢٧٦/٢٠١١(البالغ رقم 

من قانون اإلجراءات ) ١٤١/١(ه المادأحكام شطبت المحكمه البالغ وأطلقت سراحه لعدم كفاية األدله وذلك عمًال ب
  .الجنائيه
  .لسماع الدفاع في كل البالغات) ٢٠١٣يوليو  ٣١ – ٣٠(حددت المحكمه أيام  �

  

  ٢٠١٣يوليو  ٣٠يوم 

  الشيخ علي النور/ المتهم) ١٧١٦/٢٠١١(البالغ رقم 

  .أغلق الدفاع ملف دفاعهإستمعت المحكمه لثالثه شهود دفاع، وبذا 
  

  موسى جاه اهللا أندو/ المتهم) ٤٠٨٦/٢٠١١(البالغ رقم 

  .إستمعت المحكمه ألربعه شهود دفاع
  

  السر عامر الزاكي ، عبداهللا الزين رجب/ المتهمين) ٤٥٢٣/٢٠١١(البالغ رقم 

  .إستمعت المحكمه ألحد شهود الدفاع
    

  ٢٠١٣يوليو  ٣١يوم 

  ٢٠١٣أجلت المحكمه الجلسات لألول من أغسطس  �
  

  ٢٠١٣أغسطس  ١يوم 
  

  السر عامر الزاكي ، عبداهللا الزين رجب/ المتهمين) ٤٥٢٣/٢٠١١(م البالغ رق

  .أقفل الدفاع ملف دفاعهإستمعت المحكمه لشاهدين دفاع، وبذلك 
  

  موسى جاه اهللا أندو/ المتهم) ٤٠٨٦/٢٠١١(البالغ رقم 

  .أقفل الدفاع ملف دفاعهإستمعت المحكمه لشاهدين دفاع، وبذلك 
  

  )السته/ (المتهمين) ٤٣٢٥/٢٠١١(البالغ رقم 

  تقدم الدفاع . )صدام عباس(وواحد للدفاع عن  )علي إدريس(إستمعت المحكمه لثالثه شهود دفاع، إثنان للدفاع عن 
  .المحكمه وقفلت الملف من جانب، رفض الطلب الدفاع شهودبقية  بطلب مهله إلحضار

  
 .لمرافعات الختاميه في كل البالغاتاع اديإل) ٢٠١٣أغسطس  ١٩(حددت المحكمه يوم  �
 .لقرار األحكام في كل البالغات) ٢٠١٣أغسطس  ٢٧(حددت المحكمه يوم  �

  

  



  

  :نقاط هامه

حسن / علي تقل بوالد / النور جاكن جاكوني / علي إدريس / صدام عباس جون : المتهمين السته هم •
 نبيل طه أمير/ سليمان موسي 

يل ن هيئة الدفاع بخصوص مهلة إحضار الشهود، وذلك نتيجه لتفع رفضت المحكمه الطلب الموجه م •
، مع العلم بأن الدفاع لديه أربعه )ب١٨الماده (قواعد إجراءات محاكم مكافحة اإلرهاب  الئحة المحكمه
 من نفس الالئحه بخصوص إستئناف قرارها، )٢١الماده ( لت المحكمهكما فعّ . شاهدًا للسته متهمين وعشرون
 ).ملحقه مع التقرير الالئحه المذكوره( النهائيه ماحكبت في اإلستئناف إال بعد إصدار األحيث ال ي

وبدأ  ٢٠٠٨لسنة ) ٨٢(الئحة قواعد محاكم مكافحة اإلرهاب هي الئحة أصدرها رئيس القضاء في قرار رقم  •
كمة أغلبهم العمل بها بمحاكمة متهمي أحداث أم درمان في عملية الذراع الطويله، حيث مكنت من محا

في حينها لدى المحكمه  الناشطين هذه الالئحه تعتبر معيبه وطعن فيها مجموعه من المحامين. باإلعدام
 .الدستوريه لعدم دستوريتها، وحتي اآلن لم تفتي فيها المحكمه الدستوريه

) ده خوجليالرشيد العم/ األول(بإطالق سراح جمعه حامد منصور تعلن المحكمه براءة إثنين من المتهمين  •
 !!! دون إثبات أي حق لهم!!!!! بعد أن قضوا أكثر من عشرون شهرًا بالسجن

  
  نداء

بالسودان بكل المنظمات الدوليه والمحليه ووكاالت األمم المتحده العامله بالسودان وكذلك السفارات ) HUDO(تهيب 
وذلك ، كل تلك البالغات ، وهي الجلسه المخصصه للنطق باألحكام في)٢٠١٣أغسطس  ٢٧(حضور جلسة يوم 

لقواعد محاكم  المحكمه يلتفع  وخصوصًابعد، حتي يكونوا شهودًا علي الحيثيات التي سيبني عليها القاضي أحكامه
 .مكافحة اإلرهاب
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  ٢٠١٣ أغسطس ١٦


