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)2015 ديسمبر 21تم النشر في (

السلطات السودانية تهدم كنيستين بأم درمان

قمموات الشمرطة، نمكتممب الاراضمي ونممموظفين نمممن، أقدنمت السلطات السودانية نممثلة في قوات نمممن جهمماز النمممن
)بتااريمخ29نمحلية كراري بأنمدارنمان حيث تقع نمدينة الثوارة، علي هدم الكنيسة النجيلية اللوثرية بالثوارة الحماارة (

؛ وذلك دون نمسوق قانوني.2015 أكتوبر 28) بتااريخ 61كنيسة الثوارة الحاارة ( و2015 أكتوبر 21

):29حادث كنيسة الثورة الحارة (

)29 أقدنمت سلطات نمحلية كراري بهدم الكنيسة النجيلية (اللوثرية) بمالثوارة الحماارة (2015 أكتوبر 21بتااريخ 
رطة والتي تتبع لمحلية كراري بمدينة أنمدارنمان، حيث حضر نمموظفي المحليمة نمصمحوبين بقموات ترتممدي زي ش

ي نمتمن إثنمي عشمر ( ي أنممدارنمان عل ) سمياارة12السودان، قوات نمن جهماز النممن ونمموظفين نممن نمكتمب أاراض
) بلدوزار. قانمت هذه القمموات بالنتشمماار2ونمدججين بالسلحة المختلفة و الغاز المسيل للدنموع وبصحبتهم إثنين (

حول الكنيسة نمستخدنمةة الترويع وإطلق الغاز المسيل للدنموع لتفريق المواطنيين الذين توافممدوا لحمايممة الكنيسممة.
نفذت القوات الهدم بينما كانت الكنيسة نمغلقة نمع ارفضهم لداارتها بأن يخلوها نمن الكتب المقدسمة والثاثممات. فمي

 عام) بعد ضربه وإسمماءته وذلممك لبممداء إعتراضممه علممي عمليممة23 ،أثناء الزالة تم إعتقال (إستيفن عادل كجو
الهدم، وتم إطلق سراحه بعد نهاية الهدم.

):61حادث كنيسة الثورة الحارة (

) بواسطة قوات نمن النمممن61 حوالي العاشره صباحةا تم هدم كنيسة الثوارة الحاارة (2015 أكتوبر 28 في يوم 
) سممياارات ونمعهممم آليممة بلممدوزار، فقممد نفممذ الهممدم وهممي نمغلقممة بكانمممل6والشرطة نمسلحين قدنموا علي نمتن سممتة (

نمحتوياتها المقدسة وأثاثها.

 حينممما كممانت هممذه المنطقممة1984) يعممود للعممام 29في نمقابلة نمع القس (جيمس) ذكر بأن"إنشاء كنيسة الحاارة (
ي المقابمل تمم تجاهمل1995عشوائية. وعندنما تم إعادة تخطيطها في العام  ضض بديلة وف  نمنحت المساجد قطع أارا

) نمممتر نمربممع ويبلممغ عممدد2400 الكنيسممة أاربعمائممة( هممذهالكنيسة برغممم نمطالبممة إداارتهمما المتكممرارة. تبلممغ نمسمماحة
اارة (450المصلين بها حوالي أاربعمائمة وخمسمون( 1999) تمم تخطيطهما فمي العمام 61). وبالمثمل كنيسمة الح

وأيضةا تم تجاهل نمحها أارض بديلة".

 وفي تمام الساعة العاشممرة صممباحةا، أقممدنمت سمملطات المحليممة والقمموات2015 أكتوبر 17أضاف القس "بتااريخ 
) ولكممن29) سياارات ونمصحوبين ببلدوزار نمحاولة هدم كنيسة الحمماارة (6المذكوارة آنفةا نمسلحين على نمتن ستة (

تصدت لهم سلطات الكنيسة لعدم وجود أنمر ارسمي بالهدم. ارجعت القوة المذكوارة وفي نفممس اليمموم عنممد السمماعة
 أكتمموبر20) ساعة. وفي يمموم 72الثانية ظهرةا أحضروا قراارةا إلى إداارة الكنيسة يقضي بهدنمها نمع إنمهال لمدة (

 حال دون همدنمها، فصمادارت القموة نممانمصلين نمما حضرت نفس القوة ولكن تجمع أتباع الكنيسة بداخلها 2015
 ونفممذت أنمممر2015 أكتمموبر 21وجدت نمن أثاث وأغمراض بحممرم الكنيسممة وإنصممرفت. عمادت القمموة فممي يمموم 

الهدم".

وفي نمقابلة نمع إحدي شهود العيان سيدة تدعى (حواء) شاهدت الهدم، قالت " لقممد تممم الهممدم دون نمراعمماة لقدسممية
المكان كما يعتبر تعديةا لحقوقنا الدستوارية في حرية المعتقد والتعبد ونمنافيةا لكل المواثيق والعراف الدولية".

 صلواتهم في العراء دون توفر أدنى نمتطلبات أداء الصلوات.يؤدونونتيجة لهذا الهدم أنمسى أتباع الكنيستين 



) عن قلقها الشديد بشأن النتهاكات الممتي يواجههمما المسمميحيين ودوار عبممادتهمHUDO Centreإذ تعبر نمنظمة (
بالسودان، كما تحث السلطات السودانية بالتي:

 تحقيق شفاف حمول أوانمممر هممدم الكنممائس كممما تخصمميص أاراضمي لهما ونمنممح الكنممائسضروارة إجراء
المهدنمة التعويض المعنوي والمادي العادل.

.ضروارة الوقف الفواري لهدم الكنائس وإستهداف المسيحيين نمع إحترام نمقدساتهم
إحترام حقوق المسيحيين الدستوارية كما إحترام العراف والمواثيق الدولية نمع عدم التمييز علي أساس

الدين.

للمزيد نمن المعلونمات الرجاء التصال ب:

moneim@hudocentre.org / إيميل  256755681320+(نموبايل)  (عربي):عبدالمنعم آدم

Nabasa@hudocentre.org  إيميل  / 256752978100(نموبايل) +نموسس ناباسا (إنجليزي):
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