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متـابعــة ()08
محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة
عقدت هذه الجلسة للمحاكمة فً الحادي والثالثٌن من ٌناٌر  2018بمحكمة الخرطوم شمال أمام القاضى /عابدٌن حامد
ضاحى ،بحضور كل األطراف عدا وكٌل النٌابة حٌث غاب عن الجلسة .حدد القاضً ٌوم الرابع عشر من فبراٌر 2018
موعداً للجلسة القادمة وستكون مخصصة لسماع شهادتً المعتمد السابق للعباسٌة وعمدة تقلً.
ملخص جلسة المحاكمة
لقد كانت حٌثٌات الجلسة السماع لشهاده شاهدي اإلتهام (الخامس عشر والسادس عشر) وهما علً التوالً السٌد /إمام عبدهللا،
 44عاماً ،أعمال حرةٌ ،قٌم بمدٌنة العباسٌة .السٌد /رافع الطاهر حامد 38 ،سنة ،أعمال حرة ،مقٌم بالسنادرة .لقد تم
إستجوابهما بواسطة المحكمة وهٌئتً المحامٌٌن .أما ملخص إفادتهما فكان كما ٌلً:
 أفاد الشاهد الخامس عشر المحكمة بأنه مع إثنٌن من األعٌان بمجرد علمهم بالهجوم علً السنادرة ذهبا للمعتمد/
داؤود أبوكالم إلعالمه باألمر .عند وصولهم وجدوا المعتمد مجتمعا ً لذات األمر مع قائد الحامٌة العقٌد /الرشٌد،
النقٌب /الجٌلً ،عضو البرلمان الوالئً /قٌدوم معال ،عمدة العباسٌة /آدم عمر إسماعٌل ،عمدة تقلً /الطاهر
منصور وإثنٌن من أعٌان المسٌرٌة (أحدهما هو المنزول رضوان) ،إنضم ثالثتهم لإلجتماع بدعوة من المعتمد.
أثناء اإلجتماع حضر المتهم /أبكر فضل المولً مرتدٌا ً زي الدفاع الشعبً معلما ً قائد الحامٌة بأنهم هاجموا
المعسكر األول وٌحتاجون دعم سٌارات.
 تم إرسال سٌارتٌن بهم جنود نظامٌٌن وقادة وأفراد من الدفاع الشعبً إلخالء المهاجمٌن .إحدي تلك السٌارات
مثبت علٌها مدفع دوشكا كما تم تحمٌل ذخٌرته.
 كما أعلم الشاهد الخامس عشر المحكمة ،بأنه الحقا ً عندما أحضرت الجثث والجرحً لمستشفً العباسٌة قابل قائد
الحامٌة هناك ووجه له سؤال "هل السنادرة معسكر؟" ولكن القائد الذ بالصمت.
 سمع الشاهد الخامس عشر من النائب /قٌدوم بأن هناك ماشٌة تخص المهاجمٌن قد فقدت.
 أفاد أحد المتهمٌن (حامد المنزول) الشاهد الخامس عشر بأن شباب السنادرة كانوا مسالمٌن ولقد قابل أحد معارفه
بٌنهم.
 إبتدا ًء تجمع المهاجمٌن بموقع مصدر المٌاه وبساحة داخل السنادرة.
 منطقة السنادرة والشواٌة لٌست منطقتً حرب.
تعرف الشاهدٌن علً المتهمٌن حامد المنزول وأحمد الطٌب الزٌن وأبكر فضل المولً من وسط المتهمٌن وتأكدت المحكمة
كل منهم عن إسمه.
بسؤال ٍ

HUDO Centre
بنهاٌة الجلسة ،أعلن القاضى ٌوم الرابع عشر من فبراٌر  2018فى تمام الساعة  11:00صباحا ً موعداً للجلسة القادمة،
ً
مخصصة لسماع شهادتً المعتمد السابق للعباسٌة السٌد /داؤود أبوكالم وعمدة تقلً السٌد /الطاهر منصور كشاهدي إتهام.
مالحظات
 نبه القاضً المحامٌن بضرورة الحضور فً الزمن المحدد.
 قدمت هٌئة الدفاع طلب شفهً ضد أقوال المتهم الرابع عشر علً خلفٌة ذكره بأنه سرقت منه أغنام مما إعتبرته الهٌئة
بأن له مصلحة .وجههم القاضً برفع طلبهم كتابٌا ً ألنهم لم ٌعترضوا حٌنها أثناء جلسة إفادة الشاهد.
 موسً محمد هو إسم المتهم الهارب وهو الشخص المسؤل فً الدفاع الشعبً بالعباسٌة عن تسلٌح األفراد.
توصيات /مناشدات
ً
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.
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