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 محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

. لقد القاضى/ عابدين حامد ضاحى ة الخرطوم شمال أماممكحبم 2018 السابع والرابع عشر من مارسفي  لمحاكمةل جلستينقدت ع  

 الثامن والعشرونضي حدد القا حيثيات اإلتهام في مواجهة المتهمين. في الجلسة األولي وفي الثانية تالأكمل القاضي إستجواب المتهمين 

 .لجلسة القادمةموعداً ل 2018 من مارس

 

 السابع من مارس ةجلسحيثيات  خصمل

ً  11:00في تمام الساعة  2018مارس  7يوم بدأت الجلسة  بمحكمة الخرطوم شمال أما القاضي/ عابدين  )بتوقيت السودان(صباحا

 كما يلي: ملخص اإلستجواب وكان إستجواب المتهمين القاضي أكمل في هذه الجلسة. حامد ضاحي وبحضور كل األطراف

 أيكر فضل المولي سليمان/ ثاني عشرالمتهم ال

 مدينة العباسيةأنا أقطن ب 

 ببندقية كالشنكوف.  اً مسلحكنت أنا مجاهد بالدفاع الشعبي و 

  كنت حضوراً بإجتماع المحلية والذي دعيت له بواسطة نائب الدائرة 2016الثاني من سبتمبر في يوم الجمعة ،

 .دخلنا المعسكر األول كما أنني لم أذكر قط بأننا بمجلس الوالية، قابلت في اإلجتماع العمدة/ الطاهر منصور وآخرين

  أقود دراجة بخاريةلقد جئت لموقع اإلجتماع. 

 .َال أعرف أين تقع السنادرة ولم أذهب لها أبدا 

 آدم سنادة أو إمام عبدهللا كما إنني ال أعرف القتيل عبدهللا سليمان ولم يتحدث إلي الشهود  ولم ألتقي بأي من ال أعرف

 أبداً.

  الدفاع الشعبي.بأعرف المتهم حامد المنزول أما اآلخرين أعرفهم كمجاهدين 

 صالح جودات إبراهيم/ م الثالث عشرالمته

 مدينة العباسية.أنا أقطن ب 

  ببندقية كالشنكوفمسلحاً  وكنتبالدفاع الشعبي  مجاهدأنا. 

 لم أزرها أبداً كما أنني  لم أكن ضمن من هاجموا السنادرة. 

  ظهراً  منذ السابعة صباحاً حتي الواحدة مع آخرين ي، كنت بمنزل2016في يوم الجمعة الثاني من سبتمبر. 

 كزمالء في الدفاع الشعبيالمتهمين  أعرف 
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 فقط شاهدته هنا بالمحكمة حسان الزئبق دالشاه ال أعرف. 

 نصرالدين داؤود محمد جودات/ المتهم الرابع عشر

 .أنا أقطن بمدينة العباسية 

  أنا مجاهد بالدفاع الشعبي ً   .ببندقية كالشنكوف وكنت مسلحا

  قادماً من سفر ونمت بمنزلي، كنت 2016في يوم الجمعة الثاني من سبتمبر. 

 أكن ضمن من هاجموا السنادرة. مل 

  صالح جودات وأحمد عبدالقادر وأبكر فضل المولي وحامد المنزول، أما من المتهمين  بشكل شخصي كلأعرف

 .البقية أعرفهم بالشكل من الدفاع الشعبي

  من قبل ملم ألتقيهيوسف أحمد كما وحسان الزئبق  ينالشاهدال أعرف. 

 

 ة الرابع عشر من مارسجلسحيثيات  ملخص

صباحاً )بتوقيت السودان( بمحكمة الخرطوم شمال أما القاضي/ عابدين  11:00في تمام الساعة  2018مارس  14يوم  بدأت الجلسة

 ت كاالآتي:حامد ضاحي وبحضور كل األطراف عدا وكيل النيابة. في هذه الجلسة تال القاضي التهم الموجهة لكٍل من المتهمين وكان

ت المحاكمة دون توجيه إتهام وفي حالة صدور أي عقوبة المتهم األول/ حسن إسماعيل رمضان )القاصر(: ستمضي إجراءا .1

 ضده ستحول لمحكمة الطفل.

بقية المتهمين: تتهمهم المحكمة بمهاجمة السنادرة باإلتفاق مع آخرين ولقد كان بعضكم يرتدي الزي العسكري والبعض اآلخر  .2

. لقد قمتم بالهجوم دون ونهب أموال وممتلكات بلباس مدني، تسبب الهجوم في قتل ثمانية أشخاص وتسبيب الجراح آلخرين

 :1991أمر صادر من جهة رسمية. يتلخص اإلتهام تحت المواد التالية من القانون الجنائي السوداني لسنة 

 ( 21المادة :)اإلشتراك تنفيذاً إلتفاق جنائي 

 ( 130المادة:) القتل العمد 

 ( 139المادة:) عقوبة تسبيب الجراح العمد 

 ( 167المادة): الحرابة 

 ( 175المادة:) النهب 

 بعد ذلك أتاح القاضي الفرصة للمتهمين للرد، وكان اآلتي: .3

A.  نيابة عنرد المستشار القانوني العسكري المقدم/ أمير غالب: 

o  المتهمين الثاني )أحمد جازم( والثالث )سيد عبدهللا السيد( والرابع )أحمد الطيب الزين(، غير مذنبين كما

كان الحادث. وسنثبت ذلك بالشهود لمأنهم جنود بالجيش السوداني ويتبعون أوامر عسكرية وإنهم لم يصلوا 

 المضمنين بالكشف.
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o لهادي عبدالرحمن إبراهيم المهدي( والتاسع )أحمد المتهمين الخامس )الصادق محمد رحمة( والثامن )ا

 فهم غير مذنبين ولدينا شهود إلثبات ذلك. عبدالفادر صالح محمد( والعاشر )الزاكي صالح الزاكي محمد(

B. نيابة عن المتهمين السادس )برداب محمد أبكر( والسابع )عثمان محمد عثمان( بأنهم غير  رد األستاذ/ يوسف جبريل

 يكونا ضمن من هاجم السنادرة وسنثبت ذلك من خالل الشهود. مذنبين حيث لم

C.  )رد األستاذ/ الشين نيابةً عن المتهمين الحادي عشر )حامد المنزول أحمد( والثاني عشر )أبكر فضل المولي سليمان

ولم والثالث عشر )صالح جودات إبراهيم محمد( والرابع عشر )نصر الدين داؤود محمد جودات( بأنهم غير مذنبين 

 يكونا بالسنادرة أو ضمن المهاجمين وسنثبت ذلك من خالل الشهود.

لبداية سماع  موعداً للجلسة القادمةصباحاً  11:00فى تمام الساعة  2018 من مارس الثامن والعشرونبنهاية الجلسة، أعلن القاضى 

 .شهود الدفاع

 

 مالحظات

 من قبل  ت مواده تلكمستخد  أ   والذي 2001ن مكافحة اإلرهاب لسنة ( من قانو6( و )5المواد ) أحجمت المحكمة عن إدراج

 في محاكمات عملية الزراع الطويلة تشمال في محاكمات النيل األزرق كما أستخدم –في مواجهة أعضاء الحركة الشعبية 

 .2008عام ال لحركة العدل والمساواة في

 ( تجنبت المحكمة إدراج المواد ً : جرائم حرب ضد أفراد( من A/1-188اإلنسانية( والمادة ): جرائم ضد A-188أيضا

 .15بموجب القانون  2009القانون الجنائي والتي أضيفت في العام 

 

 وصيات/ مناشداتت

 جميع المعنيين، وخاصةً:  HUDOتحث منظمة

  .المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة 

  جلسات المحاكمة.الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور 

 .السفارات والبعثات الدبلوماسية لمراقبة سير المحاكمة 

 .اإلعالم السودانى والدولى بإيالء المحاكمة التغطية اإلعالمية الالزمة 
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