بسم الاب والابن والروح القدس الاهل الوحد امني
رئاسة مجمع كنيسة املس يح السودانية
في الخرطوم بتاريخ  31مايو 7132م

الموضوع  /بيان استنكاري علي خلفية االوضاع التي تمر بها الطائفة واخرها ازالة كنيسة المسيح السودانية بسوبا

يقول الوحي ادلقدس ((و تعرفون احلق واحلق حيرركم )) اجنيل يوحنا 32: 8
ايها االحباء ،االخوة واالخوات يف الرب يسوع ادلسيح لعلكم تابعتم مجيعا يف السنوات االخرية
ادلاضية االوضاع اليت دتر هبا الكنيسة يف السودان بشكل عام ،وبشكل خاص االوضاع اليت تتعرض ذلا
كنيسة ادلسيح السودانية واليت نوجز القليل منها يف النقاط التالية-:
اوأل :مرت طائفة كنيسة ادلسيح السودانية خالل السنوات القليلة ادلاضية بظروف قاسية دتثلت يف
التضييق علي حرية العبادة من خالل ادلعوقات والعراقيل اليت تواجو الطائفة فيما يتعلق بتخصيص وامتالك
قطع اراضي تستخدم الغراض الصالة والعبادة يف كافة واليات السودان .حيث تواجو الطائفة الكثري
اجراءات عقيمة واليت تنتهي يف كل مرة ايل امتناع اجلهات ادلختصة عن منح وختصيص قطع اراضي
للكنيسة لتضطر الطائفة ايل امتالك االراضي عن طريق الشراء وىذه االخرية ايضاء ال تسلم من التضييق
اما عن طرق اما عن طريق رفض تكملة االجراءات وتسجيل االرض الذي مت شراءىا يف اسم الكنيسة ,او
مصادرة مستندات ادللكية كما سنوضح ادناه ،االمر الذي يعد انتهاكا للمواثيق االقليمية والدولية حلقوق
االنسان ادلعنية باحلقوق واحلريات االساسية ولدستور السودان االنتقايل لسنة 2005م وادلعدل يف
2015م يف ادلادة ( 6احلقوق الدينية) واليت تنص صراحتة علي حق اي طائفة دينية يف ان حتوز ودتتلك
االراضي الغراض ممارسة العبادة والشعائر الدينية ،ومسؤولية الدولو ىي ان تعزز وحتمي ىذه احلقوق
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الدستورية وتنظمها بالقوانني عن طريق تقنني ىذه احليازات وليس ان تنتهك ىذه احلقوق باالزاالت واليت
ال تصاحبها تعويض عادل علي النحو الذي يفرضو القانون.
ثانيا :حملة المصادرات التعسفية لممتلكات الطائفة والمستندات الرسمية لقادة الطائفة:
تعرضت الطائفة ايل محالت مصادرة تعسفية للممتلكات اخلاصة بالطائفة وقادهتا ،تأنت الطائفة
كثريا عن االفصاح عنها علي امل ان تستدرك تلك اجلهات اخطائها وتعيدىا دون جدوي.حيث صادرت
جهاز االمن وادلخابرات الوطين( ادارة امن اجملتمع) بتاريخ  21مارس 2016م صادرت شنطة هبا
مستندات اكثر من  15قطعة ارض ختص الطائفة حتصلت عليها بالتصرف القانوين عن طريق الشراء ،دتت
ىذه ادلصادرة بشكل تعسفي ودون اي اجراءات قانونية او أوامر قضائية ،ومل ترد سلطات اجلهاز تلك
ادلستندات حيت تاريخ اصدار ىذا البيان حيث فشلت كل مساعي رئيس الطائفة الرامية ايل اعادة ىذه
ادلستندات ،فهذه ادلصادرة تعد انتهاك للمادة  43من الدستور واليت تنص يف الفقرة ( )2علي االيت (ال

يجوز نزع ا لملكية الخاصة إال مبوج

قانون وللمصلحة العامة ،وف ي مقاب ل تعويض عادل وفوري وال

تصادر األموال الخاصة إال بموجب حكم قضائي).
كما صادرت جوازات السفر اخلاصة بكل من رئيس الطائفة لتعيدىا لو الحقاء ،واالمني العام
ونايبو ونائ رئيس رللس دايرة امبدة ومدير مكت التبشري بالطائفة ورفضت ايعادهتا حيت تاريخ ىذا
البيان ،وىذه االجراءات دتثل بشكل غري مباشر انتهاكا للحق يف حرية احلركة والتنقل اليت نصت عليو
ادلواثيق االقليمية والدولية حلقوق االنسان واليت صادقت السودان عليها باعتبارىا جزاء من وثيقة احلقوق
بدستور السودان االنتقايل حس نص ادلادة( )27الفقرة  4وادلادة ( )42من الدستور.
ثالثا :حمالت االزالة ضد الكنائس :
ايها االخوة االحباء كما تابعتم انو ويف وقت سابق من العام 2014م مرت علي الكنيسة
احداث مماثلة دلا حدث لكنيسة ادلسيح السودانية سوبا االسبوع ادلنصرم ،حيث ازالت نفس القوة (جهاز
محاية االراضي احلكومية) بتاريخ  2يوليو 2014م كنيسة ادلسيح السودانية بالعزبة مربع ( )19رغم
مناشدات ادارة الكنيسة واللجنة الشعبية للحي لسلطات االراضي بعدم تنفيذ االزالة ضد الكنيسة الهنا
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موجودة منذ زمن بعيد  1983وجي تعويضها ومنحها قطعة ارض بديلة قبل تنفيذ االزالة اال ان سلطات
االراضي مل تعري تلك ادلناشدة اي اىتمام ونفذت االزالة ليصلي ادلومنون يف ميدان عام وبدون اي تسوية
او تعويض حيت تاريخ ىذا البيان.
وايضا بتاريخ  21يونيو 2016م اصدر مدير عام مصلحة االراضي قرارا بازالة  25كنيسة
مبحلية حبري وشرق النيل وذلك مبوج قرار االزالة رقم (2016 /214م) وضمت القائمة كنيستني
تابعتني للطائفة ومها كنيسة ادلسيح السودانية مبحلية شرق النيل مربع ( )2البشري ودار السالم مربع (.)5
ومل ينتهي صدمة الكنيسة من ىذا القرار بازالة 25كنيسة ضمن قائمة واحدة !!! حيت نتفاجاة يف يوم
االحد ادلنصرم ادلوافق  7مايو 2017م ويف حوايل الساعة الواحدة والنصف ظهرأ بقوة تابعة ايل جهاز
محاية االراضي احلكومية بوزارة التخطيط والتنمية العمراين والية اخلرطوم تنفذ وبدون اي انذار مسبق ازالة
لكنيسة ادلسيح السودانية بسوبا مربع( )7قبل مواعيد الصالة حيث كان ادلؤمنني يستعدون للذىاب ايل
الصالة ،لياتوا بعد ساعة ونصف ليجدوا بان السور اخلرجي للكنيسة حتول ايل تراب علي االرض وان
اذليكل ادلعد للصالة ومكتبني للشباب وادلرأة قد احدثت هبا قوات االزالة تلف كبري جعلها غري صاحلة
لالستخدام ،وتسب ىذا االعتداء يف شعور غري طي يف وسط مجاعة ادلؤمنني .كما تسببت خسائر مادية
فادحة يف ادلمتلكات اخلاصة بالكنيسة واليت كانت بداخل اذليكل .وعتقلت سلطات جهاز االمن ادلرافقة
لقوة االزالة اثنني من اتباع الكنيسة وىم رئيس الشباب بالكنيسة وعضو اخر ليطلق سراحهم الحقاء
خالل ساعتني.
ايها االحباء حنن رئاسة رلمع كنيسة ادلسيح السودانية اذ نشعر حبزن واسف كبريين ندين بشدة
ونستنكر ىذه االجراءات التعسفية اليت طالت حرمة ادلقدسات الدينية ،وحنمل سلطات جهاز االمن
وادلخابرات الوطين كامل ادلسؤولية عن اي ضياع او تلف او اي عواق اخري قد تتسب فيها مصادرت
تلك ادلستندات .كما حنمل سلطات االراضي بوزارة التخطيط والتنمية العمرانية والية اخلرطوم كامل
ادلسؤولية عن ىذا االعتداء ضد الكنيسة مبا اشتمل علية من اضرار مادية فادحة .ونناشد كل ادلوسسات
الوطنية واالقليمية والدولية ادلعنية حبماية حقوق االنسان واحلريات الدينية بضرورة التدخل لوضع حد ذلذه
االنتهاكات .كما نناشد رئاسة اجلمهورية بضرورة التدخل الفوري حلل ومعاجلة كل االخطاء واالضرار
النامجة عن ىذه االعتداءات وذلك باختاذ االجراءات االتية:
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ختصيص كل االراضي اليت حتوز عليها الكنيسة وتقنينها ومنح الكنيسة قطع اراضي باخلرطوم وكل
واليات السودان كواحدة من احلقوق الدستورية للكنيسة.
توجيو سلطات جهاز االمن وادلخابرات الوطين باسرتداد كافة ادلستندات اليت ختص الكنيسة واليت مت
مصادرهتا دون وجو حق وبدون اي احكام قضائية ،وكذلك ادلستندات اخلاصة بقادة الكنيسة
والكف عن التضييق علي الكنيسة.
الزام وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بوالية اخلرطوم بتكملة اجراءات كنيسة ادلسيح السودانية بسوبا
والعزية وتعويض الكنيسة تعويضا عادال لقا االضرار اليت تسببت فيها.

ويف اخلتام يقول الوحي ادلقدس (( احملبة تتاىن وترفق .احملبة ال حتسد .احملبة ال تتفاخر وال تنتفخ .وال تقبح
وال تطل ما لنفسها وال حتتد وال تظن السؤ .وال تفرح باالمث بل تفرح باحلق .وتتحمل كل شئ وتصدق
كل شئ وترجو كل شئ ،وتصرب علي كل شئ .احملبة ال تسقط ابدا )) 1كورنثوس 8-4 :13
سالم الرب ونعمتو تكون مع مجيعكم ....امني

رئاسة رلمع كنيسة ادلسيح السودانية
 15مايوم 2017م

4

