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متـابعــة ()23
محاكمة متهمي مجزرة السنادرة
عقدت جلستان للمحاكمة في السادس والعشرون من يونيو والثالث من يوليو  2018بمحكمة الخرطوم شمال أمام القاضى /مرشد أحمد
األمين وبحضور كل األطراف عدا وكيل النيابة .حدد القاضي يومي الرابع والعشرون من يوليو والثاني من أغسطس  2018موعدا ً
للجلستين القادمتين.
ملخص حيثيات الجلسة
في هاتين الجلستين تم اإلستماع لشهادة ستة ( )6من شهود الدفاع كما تم إستجوابهم بواسطة هيئتي المحاميين والقاضي في غياب وكيل
النيابة .الشهود هم:
شاهد الدفاع الخامس والعشرون :أحمد موسي حماد 42 ،سنة ،مزارع /مجند بالدفاع الشعبي ويقطن مدينة العباسية.
شاهد الدفاع السادس والعشرون :الجيلي السر أحمد عمر 36 ،سنة ،ضابط بالقوات المسلحة السودانية ،يقطن بمدينة ربك .اقد كان يعمل
بالعباسية أبان أحداث السنادرة..
شاهد الدفاع السابع والعشرون :عبدهللا عمر موسي 27 ،سنة ،مزارع ،يسكن قرية المسن.
شاهد الدفاع الثامن والعشرون :إسماعيل عبدالقادر صالح 26 ،سنه ،راعي ،يقطن قرية المسن وهو أخ شقيق للمتهم التاسع /أحمد
عبدالقادر صالح.
شاهد الدفاع التاسع والعشرون :السيدة /زينب المنزول أحمد 26 ،سنة ،ربة منزل ،تقطن بقرية المسن وهي زوجة المتهم التاسع /أحمد
عبدالقادر.
شاهد الدفاع الثالثون :أحمد نصرالدين داؤود 25 ،سنة ،تاجر ،يقطن مدينة العباسية.

ملخص إفادات شهود الدفاع المذكورين كما يلي:


أفاد الشهود بأن المتهمين أدناه كانوا في معيتهم صباح الثاني من سبتمبر  2016حين وقعت أحداث السنادرة.
 oأفاد ثالثة من الشهود حول المتهم التاسع /أحمد عبدالقادر صالح.
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 oأفاد شاهد واحد حول ك ٍل من :المتهم الرابع /أحمد الطيب ،المتهم العاشر /الزاكي صالح ،المتهم الحادي عشر /حامد
المنزول ،المتهم الثاني عشر /أبكر فضل المولي والمتهم الرابع عشر /محمد نصرالدين داؤود.


ليس هناك من بين الشهود من قد أدلي بإفادته أو إستجوب بواسطة المتحري ،فقط تم إخطارهم مؤخراً بواسطة زوي المتهمين
بالحضور للشهادة بالمحكمة.



شاهد الدفاع السادس والعشرون /ضابط بالقوات المسلحة السودانية أفاد باآلتي:
 oبعض القتلي والمصابين في الحادث أعضاء بالجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال.
 oتم دفن جثامين القتلي بعد ثالثة أيام لسبب أن زويهم وبعض السياسيين رفضوا الدفن إال بعد أن يعتقل الجناة.

أعلنت هيئتي المحامين (إتهام ودفاع) قفل ملف القضية وحينها حدد القاضي يوم الرابع والعشرون من يوليو  2018لتقديم مرافعة
اإلتهام والثاني من أغسطس  2018لتقديم مرافعة الدفاع.
مالحظات


فوجئت هيئتي المحامين بإحالل القاضي بآخر وهو الذي أدار الجلستين األخيرتين.



لقد غاب وكيل النيابة في العشر جلسات األخيرة.

توصيات /مناشدات
تحث منظمة  HUDOجميع المعنيين ،وخاصةً:
 المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة.
 الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور جلسات المحاكمة.
 السفارات والبعثات الدبلوماسية لمراقبة سير المحاكمة.
 اإلعالم السودانى والدولى بإيالء المحاكمة التغطية اإلعالمية الالزمة.
إنتهى
لمزيد المعلومات الرجاء الكتابة إليhudo2009@gmail.com :

