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 (01متـابعــة )

 محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

القاضى/  ة الخرطوم شمال أماممكحبم 2018ٌر فبرامن عشرون الو الحاديالرابع عشر وفً  للمحاكمةجلستٌن قدت ع  

 .لجلسة القادمةموعداً ل 2018 من فبراٌر الثامن والعشرونضً ٌوم حدد القا .األطرافبحضور كل و عابدٌن حامد ضاحى

 الرابع عشر من فبراير ةجلس خصمل

اإلتهام السابع  ده شاهداهالجلسة السماع لش كانت حٌثٌات)بتوقٌت السودان(، صباحاً  11:45بدأت الجلسة فً تمام الساعة 

، من مواطنً مدٌنة العباسٌة وهو أحد عمد تقلً حٌث تتبع عاماً  66ٌبلغ من العمر عشر العمدة/ الطاهر منصور جٌلً، 

  .وهٌئتً المحامٌٌن بواسطة وكٌل النٌابة إستجوابه لقد تمالسنادرة لعمودٌته. 

فاد المحكمة بأنه فً ٌوم الحادثة إتصل علٌه تلفونٌاً معتمد محلٌة العباسٌة السٌد/ داؤود أبوكالم طالباً حضوره إلجتماع ألقد 

أما ملخص أقلته هو وعمدة العباسٌة السٌد/ آدم عمر إسماعٌل لمكان اإلجتماع.  سٌارةطارئ بمبانً المحلٌة، كما أرسل له 

 :كما ٌلً بقٌة إفادته

  بأن المعتمد أخطره بأن اإلجتماع بخصوص نهب بعض األبقار. الحقاً بعد عودته من اإلجتماع أفاد الشاهد

ة جثث لمنزله إستقبل محادثة هاتفٌة من الجٌلً آدم العوض )الشاهد الثالث( مخطراً له بأنهم ٌحملون خمس

المحادثة تحرك للمستشفً حٌث شاهد فوراً بعد  .عند ذلك الحٌن علم بالحادثة ومتوجهٌن لمستشفً العباسٌة،

  الجثامٌن.

 إجتماع المحلٌة عدد من الجمهور بٌنهم المعتمد/ داؤود أبوكالم، قائد حامٌة العباسٌة العقٌد/ الرشٌد، مسؤل  ضم

كما إنضم الحقاً لإلجتماع بعد وصوله  .الدفاع الشعبً السٌد/ محمد الشرٌف، العمدة/ آدم عمر وبعض األعٌان

كل من النائب البرلمانً لدي المجلس التشرٌعً الوالئً السٌد/ قٌدوم معال والمتهمٌن أبكر فضل المولً وحامد 

 المنزول.

  :ًلقد حضر المتهم/ أبكر فضل المولً اإلجتماع مرتدٌاً زي الدفاع الشعبً وتحدث موجهاً حدٌثه للمعتمد قائال

 .ونحتاج لدعم ا معسكر المتمردٌندحلن اآلن

 .ال ٌعلم الشاهد إن كان هناك شخص قتل مابٌن السنادرة والشواٌة أم ال 

 هناك أمر إداري فاعل ٌمنع الرعً غرب العباسٌة حٌث تقع السنادرة 
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  بحسب علمً ال ٌوجد أي شخص بالسنادرة جندي بالقوات المسلحة أو الدفاع الشعبً مع العلم بأنً أعرف كل

 ن السنادرة إما باإلسم أو الوجه/ الشكل.سكا

  نهبتلم ٌبلغنً أي شخص بأن هناك ماشٌة. 

  ته )دون أن ٌشٌر من أٌن(، حٌنها إستغل مسؤل الدفاع االعقٌد/ الرشٌد مسؤل الدفاع الشعبً بسحب قوأمر

 ا مدفع دوشكا.هما مثبت علٌهاآدم خمٌس سٌارتٌن إحدالشعبً مع حوالً عشرة من أفراد الدفاع الشعبً بٌنهم 

 قبل نهاٌة الجلسة طلب محامً الدفاع من القاضً إصدار أوامر تكلٌف بالحضور فً الجلسة القادمة لكل من:

o ًالنقٌب/ علً أبكر، قائد الدفاع الشعب 

o .د. سالً إبراهٌم، أخصائً العظام بمستشفً أم روابة 

o  السر مساعد، ضابط التحقٌقات بمكتب شرطة أم روابة. شرطة/مالزم أول 

o المعتمد السابق لمحلٌة العباسٌة/ داؤود أبوكالم 

 القادمة.موعداً للجلسة  2018فبراٌر  21بنهاٌة الجلسة أعلن القاضً ٌوم 

 ة الحادي والعشرون من فبرايرجلس خصمل

د اإلتهام الذٌن طلبت مواصلة سماع شهولها لقد كان مقرراً  صباحاً )بتوقٌت السودان(، 11:00بدأت الجلسة فً تمام الساعة 

من المحكمة إخطارهم بالحضور ولكن تنازلت هٌئة اإلتهام عن ذاك الطلب وقفلت ملف اإلتهام مكتفٌة بالشهود  هٌئة اإلتهام

 كما ٌلً: الذٌن أدولوا بإفاداتهم. عندها بدأ القاضً فً هذه الجلسة إستجواب المتهمٌن. كان ملخص المحصلة

 المتهم/ حسن إسماعٌل رمضان .1

  سنة. ال عالقة لً باألغنام وهً تخص الشخص الذي هرب وال علم  15إسمً حسٌن ولٌس حسن وعمري

 لً من هو

 .ًما ورد فً ٌومٌة التحري لٌست أقوال 

 المتهم/ أحمد جازم .2

  المنطقة الشرقٌة )وكٌل عرٌف/ نمرة عسكرٌة:  –أنا جندي بالقوات المسلحة بجنوب كردفان

 العباسٌة. أنا ضارب دوشكا.بلدي الدفاع الشعبً جنود آخرٌن  13مع ( منتدب 4120122464

  تم تعٌٌنً فً مهمة بواسطة القائد ساعة الحادٌة عشر صباحاً عند ال 2016سبتمبر  2فً ٌوم الجمعة

ٍل منهما مدفع دوشكا. السٌارة التً كنت علٌها كان معً عاصم سالم بالعباسٌة، حٌث إستغلٌنا سٌارتٌن بك

 والمالزم/ هٌثم. سٌارتنا لم تصل قرٌة السنادرة. آخرٌن من بٌنهم النقٌب/ علً أبكر خٌرات

 .أعرف إثنٌن من المتهمٌن هما أحمد الطٌب وسٌد عبدهللا 

 ًنادرة.كالشنكوف ولكنً لم أكن ضمن من هاجموا الس بندقٌة كنت مسلحاً بسالح شخص 
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  لقد دخلت منزل حسان الزئبق مع الهادي والزاكً ولكن كنا غٌر مسلحٌن كما إننً لم أضرب إسماعٌل آدم

 بالرصاص.

 المتهم/ سٌد عبدهللا السٌد .3

  المنطقة الشرقٌة )وكٌل عرٌف/ نمرة عسكرٌة:  –أنا جندي بالقوات المسلحة بجنوب كردفان

عباسٌة. أنا سائق سٌارة قائد الدفاع الشعبً بالعباسٌة الب( ومنتدب لدي الدفاع الشعبً 4120122468

 النقٌب/ علً أبكر

  

  علً  /أخطرت بواسطة القادة النقٌببالعباسٌة، الحادٌة عشر صباحاً  الحادث عند الساعةفً ٌوم جمعة

 بمأمورٌة. لقد إستغلٌنا سٌارتٌن بكل منهما مثبت مدفع دوشكا. وعاصم سالم

  كما أننا لم نطلق رصاص.لم تصل السٌارتٌن للسنادرة 

 .أعرف إثنٌن من المتهمٌن هما أحمد الطٌب وأحمد جازم 

 .أنا كنت مسلح سالح شخصً بندقٌة كالشنكوف   

 المتهم/ أحمد الطٌب الزٌن .4

 .أنا مجاهد بالدفاع الشعبً ومسلح ببندقٌة كالشنكوف. لقبً هو ود أحمد 

 أنضم إلٌهم فً مأمورٌة فوافقت وإنضممت معهم فً قائد الدفاع الشعبً وسألنً بأن  فً ٌوم الجمعة قابلت

 السٌارتٌن.

 المتهمٌن هما أحمد جازم وسٌد عبدهللا أعرف إثنٌن من 

 ( ًوذكر أدرك الحقاً ال أعرف الشهود أحمد العاتً أو حسان الزئبق أو إمام عبدهللا الض.)معرفته بإمام  

 المتهم/ الصادق محمد رحمة .5

  ًومدفع أر بً جً ومسلح ببندقٌة كالشنكوفأنا جندي بالدفاع الشعب. 

 لم أكن ضمن من هاجموا السنادرة 

 .ًأعرف إثنٌن من المتهمٌن هما الزاكً وأبكر فضل المول 

 أو الشرٌف أحمد أحمد العاتً أو حسان الزئبق أي من الشهود ال أعرف. 

 موعداً للجلسة القادمةصباحاً  11:00الساعة فى تمام  2018من فبراٌر  الثامن والعشرونبنهاٌة الجلسة، أعلن القاضى 

 لمواصلة إستجواب المتهمٌن.
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 مالحظات

 تأكٌد أن الهجوم علً السنادرة شأن ٌخص محاولة أسئلته للشهود  طرح المستشار القانونً العسكرى من خالل درج

 الدفاع الشعبً ولٌس للقوات المسلحة السودانٌة عالقة به.

  مقٌمٌن بالعباسٌة عدا المتهم األول )القاصر(. هذه الجلسة الذٌن إستجوبوا فًكل المتهمٌن 

 وصيات/ مناشداتت

 جمٌع المعنٌٌن، وخاصًة:  HUDOتحث منظمة

  .المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة 

 .الناشطٌن والمناصرٌن بمتابعة حضور جلسات المحاكمة 

  المحاكمة.السفارات والبعثات الدبلوماسٌة لمراقبة سٌر 

 .اإلعالم السودانى والدولى بإٌالء المحاكمة التغطٌة اإلعالمٌة الالزمة 

 

 ىإنته

 hudo2009@gmail.comلمزٌد المعلومات الرجاء الكتابة إلً: 

mailto:hudo2009@gmail.com

