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بيان صحفي
للنشر الفوري ( 32ديسمبر )3122
السلطات السودانية تهدم كنيستين بأم درمان
أقدمت السلطات السودانٌة ممثلة فً قوات من جهاز األمن ،قوات الشرطة ،مكتب األراضً وموظفٌن من
محلٌة كرري بأمدرمان حٌث تقع مدٌنة الثورة ،علً هدم الكنٌسة اإلنجٌلٌة اللوثرٌة بالثورة الحارة ( )3:بتارٌخ
 32أكتوبر  3126وكنٌسة الثورة الحارة ( )72بتارٌخ  39أكتوبر 3126؛ وذلك دون مسوق قانونً.
كنيسة الثورة الحارة ( :)32بتارٌخ  32أكتوبر  3126أقدمت سلطات محلٌة كرري بهدم الكنٌسة اإلنجٌلٌة
(اللوثرٌة) بالثورة الحارة ( )3:والتً تتبع لمحلٌة كرري بمدٌنة أم درمان ،حٌث حضر موظفً المحلٌة
مصحوبٌن بقوات ترتدي زي شرطة السودان ،قوات من جهاز األمن وموظفٌن من مكتب أراضً أمدرمان
علً متن إثنً عشر ( )23سٌارة ومدججٌن باألسلحة المختلفة و الغاز المسٌل للدموع وبصحبتهم إثنٌن ()3
ً
مستخدمة التروٌع وإطالق الغاز المسٌل للدموع فً تفرٌق
بلدوزر .قامت هذه القوات باإلنتشار حول الكنٌسة
المواطنٌٌن الذٌن توافدوا لحماٌة الكنٌسة .نفذت القوات الهدم بٌنما كانت الكنٌسة مغلقة مع رفضهم إلدارتها بأن
ٌخلوها من الكتب المقدسة واألثاث .فً أثناء اإلزالة تم إعتقال (إستٌفن عادل كجو 34 ،عام) بعد ضربه
وإساءته وذلك إلبداء إعتراضه علً عملٌة الهدم ،وتم إطالق سراحه بعد نهاٌة الهدم.
كنيسة الثورة الحارة ( :)12فً ٌوم  39أكتوبر  3126حوالً العاشره صباحا ً تم هدم كنٌسة الثورة الحارة
( )72بواسطة قوات من األمن والشرطة مسلحٌن قدموا علً متن ستة ( )7سٌارات ومصاحبة لهم آلٌة بلدوزر،
فقد نفذ الهدم وهً مغلقة بكامل محتوٌاتها المقدسة وأثاثها.
فً مقابلة مع القس (جٌمس) ذكر بأن "إنشاء كنٌسة الحارة (ٌ )3:عود للعام  2:95حٌنما كانت هذه المنطقة
عشوائٌة .وعند تخطٌطها فً العام  2::6منحت المساجد قطع أرض بدٌلة وفً المقابل تم تجاهل الكنٌسة برغم
مطالبة إدارتها المتكررة .تبلغ مساحة هذه الكنٌسة أربعمائة ( )511متر مربع وٌبلغ عدد المصلٌن بها حوالً
أربعمائة وخمسون ( .)561وبالمثل كنٌسة الحارة ( )72تم تخطٌطها فً العام  2:::وأٌضا ً تم تجاهل األرض
البدٌلة".
أضاف القس "بتارٌخ  28أكتوبر  3126وفً تمام الساعة العاشرة صباحاً ،حاولت سلطات المحلٌة والقوات
المذكورة آنفا ً مسلحٌن على متن ستة ( )7سٌارات ومصحوبٌن ببلدوزر هدم كنٌسة الحارة ( )3:ولكن تصدت
لهم سلطات الكنٌسة لعدم وجود أمر رسمً بالهدم .رجعت القوة وفً نفس الٌوم عند الساعة الثانٌة ظهراً
أحضروا أمر الهدم إلدارة الكنٌسة مع إمهال لمدة ( )83ساعة .وفً ٌوم  31أكتوبر  3126حضرت نفس القوة
ولكن تجمع أتباع الكنٌسة بداخلها مصلٌن مما حال دون هدمها ،فصادرت القوة ما وجدت من أثاث وأغراض
بحرم الكنٌسة وإنصرفت .عادت القوة فً ٌوم  32أكتوبر  3126ونفذت أمر الهدم".
وفً مقابلة مع إحدي المسٌحٌات (حواء) شاهدت الهدم ،قالت " لقد تم الهدم دون مراعاة لقدسٌة المكان كما
ٌعتبر تعدٌا ً لحقوقنا الدستورٌة فً حرٌة المعتقد والتعبد ومنافٌا ً لكل المواثٌق واألعراف الدولٌة".
نتاج لهذا الهدم أمسى أتباع الكنٌستٌن تأدٌة صلواتهم فً العراء دون توفر أدنى متطلبات أداء الصلوات.
إذ تعبر منظمة ( )HUDO Centreعن قلقها الشدٌد بشأن اإلنتهاكات التً ٌواجهها المسٌحٌٌن ودور عبادتهم
بالسودان ،كما تحث السلطات السودانٌة باآلتً:





ضرورة إجراء تحقٌق شفاف حول أوامر هدم الكنائس كما تخصٌص أراضً لها ومنح الكنائس
المهدمة التعوٌض المعنوي والمادي العادل.
ضرورة الوقف الفوري لهدم الكنائس وإستهداف المسٌحٌٌن مع إحترام مقدساتهم.
إحترام حقوق المسٌحٌٌن الدستورٌة كما إحترام األعراف والمواثٌق الدولٌة مع عدم التمٌٌز علً أساس
الدٌن.
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