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 لالزمة الحالية واالحداث االخيرة الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ ديسمبر كانون االول
 عام 2013 ابعاد إنسانية ودينية وإقتصادية وسياسية متعددة مما يزيد االمر صعوبة في إيجاد

 حل دائم يرضي جميع االطراف. نتيجة للصراع المستمر في البالد وباإلضافة إلى غرق البالد
 في العنف، يزداد كل يوم عدد ضحايا احداث العنف هناك من بين المدنيين والعسكريين على حد

 سواء. فقد اسفرت االزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى اآلن عن اكثر من مليوني إنسان
 بحاجة طارئة إلى المساعدة اإلنسانية إضطر ما يقرب من 600 الف منهم إلى ترك منازلهم في

 حين تجاوز عدد القتلى االف قتيل في المنطقة التي تحتاج تعاون متعدد االطراف في سبيل التغلب
على هذه االزمة حتى ال تتحول االزمة هناك إلى صراع بين االديان ال يمكن السيطرة عليه

 تم إعداد هذا التقرير بعد رحلة ميدانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بغرض إعطاء معلومات
 عن البلد وإرساء أسس هذا التعاون في سبيل لفت االنتباه إلى االزمة في جمهورية افريقيا

 الوسطى التي تتدهور فيها االحداث بشكل سريع إلى صراع محتمل بين االديان. حرص التقرير
 على إعطاء صورة واضحة لالحداث هناك وذلك بالمقابالت والمحادثات التي عقدت مع العديد
 من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل اإلعالم والمسؤولين الرسميين اثناء الزيارة
 التي قام بها وفد من منسقية مكتب الشؤون االفريقية في هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان

والحريات فيما بين 22 و28 من ديسمبر الماضي

المقدمة
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 جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من افقر
 الدول األفريقية هي دولة داخلية تقع في وسط
 قارة إفريقيا. تحدها تشاد من الشمال والسودان

 من الشرق وجمهورية الكونغو وجمهورية
 الكونغو الديمقراطية من الجنوب والكاميرون

 من الغرب. يبلغ عدد سكان الجمهورية حوالي
 4.5 مليون نسمة. نالت جمهورية أفريقيا

 الوسطى إستقاللها عن فرنسا عام 1960،
 لغتها الرسمية هي السانغوية بجانب اللغة

 الفرنسية . تعيش في جمهورية أفريقيا الوسطى
 اديان وثقافات عرقية مختلفة حيث ينقسم سكان

 إلبالد إلى 50% من المسيحيين )الكاثوليك
 والبروتستانت( و 30% من الوثنيين بينما يشكل
 المسلمون حوالي 20% من اهل البالد. وينتشر

 اإلسالم بين الجماعات المستعربة وجماعات
 البيل والبورورو ظن كما ينتشر بين الجماعات

 نالت جمهورية
 أفريقيا الوسطى
 إستقاللها عن
 فرنسا عام
 1960، لغتها
 الرسمية هي
 السانغوية
 بجانب اللغة
الفرنسية

 التي تعيش في الشرق والوسط ويختلف ذلك
 من مدينة إلى مدنية بتوزيع غير منتظم في

 جميع أنحاء البالد. يعتمد إقتصاد الدولة بشكل
 عام على الزراعة كحرفة السكان االولى في
 حين تملك الدولة ثروات محدودة من الماس
 والذهب واليورانيوم. تشهد جمهورية افريقيا
 الوسطى التي إلى المناخ المداري اإلستوائي
 امطار غزيرة في  فترات معينة في الصيف
 يعقبة فصل الجفاف وتقل األمطار في شمال
 البالد. بانغي عاصمة أفريقيا الوسطي وأكبر
 مدنها، يعيش معظم سكان جمهورية أفريقيا

 الوسطى في االجزاء الغربية للبالد بالقرب من
 العاصمة جزء مهم منهم من المسلمين الذين

 يفضلون بشكل عام المناطق الشمالية من البالد
بالقرب من الحدود مع تشاد والسودان

المنظر العام للبالد



5تقرير جمهورية أفريقيا الوسطى

دور تحالف سيليكا

 في اعقاب اإلنقالب العسكري الذي قام به
 الجنرال فرانسوا بوزيزي عام 2003،

 قامت الميليشيات المسلحة المعروفة باسم
 اتحاد القوى الديمقراطية من أجل الوحدة

 )سيليكا( بقيادة ميشيل جوتوديا بتمرد ضد
 الحكومة لتصبح البالد مسرحا لقتال عنيف
 فيما بين 2004 و2007. بعد هدنة سالم

 وإعالن وقف إطالق النار عام 2007
 شهدت البالد هدؤا نسبيا حتى عام 2011
 دون اي نزاع او إشتباكات إلى ان تجددت

 االشتباكات في األشهر األخيرة من عام
 2011 لتفتح الباب ألزمة سياسية جديدة

في جمهورية أفريقيا الوسطى
 ولعب تحالف ›‹ سيليكا ›‹ دورا رئيسيا

 وفعاال في تشكيل الهيكل السياسي للبالد.
 تشكل تحالف ›‹ سيليكا ›‹ من خمس

 حركات مسلحة مختلفة في الجزء الشمالي
 من البالد وذلك ضد الفساد والضغوط

 التي تمارسها حكومة بوزيزي الذي شغل
 منصب الرئاسة فيما بين 2003 و2013.

 قامت هذه الحركات المسلحة التي نشأت
 في المناطق الريفية في جمهورية افريقيا
 الوسطى بالسيطرة على بعض المدن عام

 2011 لتنجح في مارس 2013 بالوصول
 إلى العاصمة بانغي إسقاط النظام الحاكم

 والذي كان قد وصل إلى الحكم بعد إنقالب
 عسكري. وتجمعت هذه الفئات المسلحة
 عام 2012 تحت مظلة تحالف سيليكا

 الذي يشكل المسلمون قسم كبير منه. تعبر
 مشاهد العنف في أفريقيا الوسطى بصورة

 جلية عن انعدام األمن الذي ابتدأ منذ أن
 أطاح ائتالف متمردي سيليكا بالرئيس

السابق فرانسوا بوزيزي يوم 24 مارس/
 آذار الماضي، لتنصب الحركة المتمردة
 زعيمها ميشال جوتوديا بعد حّل الحركة

رئيسا انتقاليا للبالد يوم 18 أغسطس/
 آب الماضي حتى يتم القيام بإنتخابات حرة

خالل 18 شهرا
 ويعتبر ميشيل جوتوديا الذي كان يعمل في
 السلك الدبلوماسي في السودان اول رئيس

 مسلم لجمهورية افريقيا الوسطى. وفقا
 لإلتفاقية التي توصل إليها، قرر التحالف

 عدم ترشيح جوتوديا او اي احد من أعضاء
 التحالف في اإلنتخابات المقبلة. كما وقرر
 نتيجة للمحادثات التي جرت في العاصمة

 التشادية نجامينا تسمية جوتوديا برئيس
 المرحلة اإلنتقالية وليس رئيسا للدولة. وفي

 اعقاب ذلك، بدأت حكومة جديدة تتألف
 من مسيحيين ومسلمين عملها حتى القيام

 بإنتخابات جديدة. يترأس الحكومة الجديدة
 كرئيس للوزراء المسيحي نيكوال تيانغايي

 احد ابرز محامي البالد والذي عمل من
قبل كمحامي لبوزيزة وبوكاسو

 في الفترة األخيرة، ردا على التجاوزات
 والجرائم التي ارتكبها مسلحون من صفوف

 تحالف سيليكا التي وصلت إلى السلطة،
 قام رئيس المرحلة اإلنتقالية جوتوديا بعد

 ادائه اليمين الدستوري في سبتمبر 2013
بإعالنه تصفية وحل التحالف
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 في أعقاب وصول تحالف سيليكا إلى
 السلطة، إضطر الرئيس المعزول

 بوزيزي إلى مغادرة البالد والفرار إلى
 الكاميرون ومن هناك إلى بنين ليقوم

 بعد فترة قصيرة بحشد اتباعه وبما
 اخذه معه من اموال بكميات ضخمة

 بإعالن هجوما ضد الحكومة اإلنتقالية

 لتبدأ أعمال العنف األخيرة في البالد.
 فقد بدأت العصابات الموالية لبوزيزي

 المسماة بإنتي باالكا ›‹ مناهضي باالكا‹‹
 حربها البشعة وجرائمها وجميع أنواع

 الممارسات الالإنسانية ضد المساجد
 والمسلمين وخاصة ضد اعضاء

 تحالف سيليكا ومنازلهم لقتل حتى االن

 ظهور منظمة
مناهضون باالكا
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 االالف في وقت قصير. وال تزال هذه
 العصابات التي تذبح االطفال وتشق
 بطون الحوامل وتلقيهم إلى التماسيح
 احياء وغيرها من الممارسات غير

 اإلنسانية تواصل إشتباكاتها مع القوات
 الحكومية في سبيل اإلطاحة بالحكومة.
 وكثفت هذه العصابات هجماتها البشعة
 في اعقاب تصفية تحالف سيليكا بشكل

 رسمي في سبتمبر 2013. من بين
 جرائم هذه العصابات الهجوم التي قام
 بها افرادها على المسجد الموجود في

 قرية بوكا وقتل 40 مسلما اثناء تاديتهم
صالة الصبح

 وشهدت البالد في بداية ديسمبر 2013
 سلسلة االحداث التي اشعلت فتيل

 االزمة الحالية حيث بدأت عصابات
 باالكا بتكثيف هجماتها ضد المسلمين

 وخاصة اعضاء سيليكا المنحلة وقادتها
 في الثاني من ديسمبر الماضي. ففي

 هجمات ليلية قامت بها ميليشيات باالكا
 في الخامس من ديسمبر، قتل 4 من

 قادة تحالف سيليكا البارزين في منازلهم
 قبل ان تدمر منازلهم بينما نجح الباقين
 في الفرار من منازلهم التي تم حرقها
 وتدميرها ولجأوا إلى أماكن أكثر أمنا

 في المدارس والمساجد والمخيمات. وفي
 تقرير لمنظمة الصليب األحمر الدولي،
 بلغ انه وفي أعقاب أعمال العنف التي

 وقعت في تلك الليلة، تم جمع 281 جثة
من الشوارع
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 في الوقت الذي تصاعدت فيه احداث
 العنف في البالد، قامت فرنسا بزيادة
 عدد قواتها هناك في اعقاب مرسوم

 اصرت على إخراجه من قبل مجلس
 األمن التابع لألمم المتحدة. وفقا لهذا

 القرار، بدأت فرنسا بإرسال قوات
 عسكرية جديدة إلى جمهورية أفريقيا
 الوسطى بلغ عددها 1600 عسكري
 معلنة ان مهمتهم الوحيدة هو حماية
 المدنيين هناك. باإلضافة إلى ذلك،

 يتواجد حوالي 4000 جندي من قوات
االتحاد االفريقي

 وبحجة تنفيذ سياسة نزع السالح النهاء
 العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى

 وتحت إسم نزع سالح عناصر تحالف
 سيليكا، قامت القوات الفرنسية بالدخول
 إلى االحياء المسلمة ومصادرة كل ما

 لديهم من اسلحة حتى االدوات المنزلية

 من سكاكين. وتسببت هذه المحاولة
 لنزع سالح من جانب واحد في إضعاف

 المسلمين من جانب وتشجيع عصابات
 الباالكا من جانب آخر. لذلك، بدأ افراد

 المجتمع المسلم الذين يؤمنون بان فرنسا
 قد فقدت حياديتها بإنتقاد فرنسا وإعالن

 ردود فعلهم على شكل مظاهرات
 وإحتجاجات شوارع. واخيرا، قام

 المسلمون بتحذير فرنسا انه في حالة
 إستمرار تنفيذها لسياسة نزع السالح
 من جانب واحد فإنهم وبشكل واضح

سيقاتلون ضد فرنسا
 وتسبب الوجود العسكري الفرنسي في
 البالد في تغيير التوازن بين المسلمين

 والمسيحيين على حساب المسلمين
 وتجريد الحكومة والتقليل من فعالياتها.
 ال تزال المؤسسات العامة والحكومية

 والبنوك والمدارس والمحالت التجارية

التدخل العسكري الفرنسي
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 مغلقة لفترة طويلة فضال عن ذلك
 ونتيجة للصعوبات االقتصادية التي
 تواجهها جمهورية افريقيا الوسطى،
 باتت الحكومة غير قادرة على دفع
 رواتب الموظفين والجنود. تخضع

 شوارع العاصمة تحت سيطرة اآلليات
 العسكرية التابعة لقوات الجيش الفرنسية

 واالتحاد األفريقي مما يجعل من
 المستحيل للمدنيين التجول في الشوارع

 بحرية. كما وتتحكم القوات الفرنسية
بكافة النقاط االستراتيجية في البالد

 يقارن البعض مبادرة التدخل العسكري
 الفرنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى

 بما قامت به من فرنسا من تدخل وعملية
 عسكرية في مالي عام 2012 ولكن

 هناك فروق بين الحالتين. فالتدخل
 العسكري الفرنسي في مالي كان عبارة

 عن عملية إقليمية محلية بينما تقوم
 فرنسا بتدخل عسكري في جميع انحاء

 جمهورية افريقيا الوسطى. قامت القوات
 الفرنسية بعملياتها في الثلث الشمالي من

 مالي ذو الكثافة المنخفضة من السكان
 بينما يشمل التدخل الفرنسي عاصمة
 جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها

 من المدن المكتظة بالسكان. كما وكان
 الهدف من عملية مالي على أرض

 الواقع والذي تم دعمه من قبل بعض
 الدول هو ما زعموه من مكافحة ›‹

 االرهاب اإلسالمي ›‹ إال ان الوضع

 في جمهورية افريقيا الوسطى ال يحمل
 داخله اي شكل من اشكال االرهاب. كما
 وبدأت فرنسا تدخلها في مالي بناء على

 طلب من الحكومة هناك في حين لم يات
 اي طلب من جانب حكومة جمهورية

أفريقيا الوسطى بهذا الشأن

 بدأ افراد المجتمع المسلم الذين يؤمنون بان فرنسا
 قد فقدت حياديتها بإنتقاد فرنسا وإعالن ردود

فعلهم على شكل مظاهرات وإحتجاجات شوارع
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 يعرب البعض على ان االزمة في
 جمهورية افريقيا الوسطى سياسيا تماما

 ليس له اي اساس ديني. يكرر القادة
 المسلمين والكاتوليك والبروتستان مرارا

 نداء اتهم من اجل السالم والمصالحة
 ويسعون إلى إنهاء احداث العنف في

 اقرب وقت. على الرغم من فعالية هذه

 الجهود جزئيا، من االكيد انه ال يمكن
 الحد من احداث العنف واإلضطرابات

 في البالد دون القيام بتقييد ميليشيا منظمة
 باالكا المصدر الرئيسي للعنف في البالد
 التي بدأت االزمة اإلنسانية واالقتصادية
 والسياسية فيها تتحول بشكل متزايد إلى

صراع ديني

 ازمة جمهورية
 افريقيا الوسطى، هل

هي سياسية ام دينية؟

عدد المحتاجين للمساعدات: ٢.٢ مليون إنسان

عدد الذين إضطروا لمغادرة منازلهم : 58٧ الف إنسان
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 تأثر الحالة اإلنسانية الناجمة عن األزمة
 في الساحة السياسية على جميع القطاعات

 في البالد من مسلمين ومسيحيين على
 حد سواء. وتنتشر األزمة ليس فقط

 في العاصمة بانغي بل في كافة المدن
 االخرى في البالد حيث يضطر الفارون
 من احداث العنف في جمهورية افريقيا

 الوسطى إلى اللجؤ لمناطق اكثر امانا من
 مدارس ومساجد وكنائس وخيام. ومع

 مرور الوقت دون إيجاد حال دائما لالزمة
 هناك، تتوسع حجم األزمة اإلنسانية في
 جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل سريع

 وخطير يضطر بسببها اهل المنطقة إلى
 مغادرة البالد او الفرار إلى مناطق اكثر
 امنا داخلها. وفقا لتقارير األمم المتحدة،

 هناك حوالي 2.2 مليون إنسان في حاجة
 إلى مساعدات إنسانية طارئة في البالد

 التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة.
 ويقدر عدد السكان الذين إضطروا إلى
 ترك منازلهم بحوالي 785 الف إنسان

 370 الف منهم من العاصمة بانغي
 كما وتجاوز عدد أولئك الذين لجأوا إلى
 مخيمات بالقرب من المطار المئة الف
 الجئ. فضال عن ذلك، فقد بدأت الدول

 المجاورة وعلى رأسها الكاميرون وتشاد
 بإرسال طائرات إلجالء مواطنيها في حين

 تمتلئ المطارات والسفارات باالجانب
الذين ينتظرون اإلجالء من البالد

 ومع الزيادة المواصلة في عدد األشخاص
 الذين يغادرون أماكن إقامتهم، تزداد جهود

 اإلغاثة اإلنسانية في المنطقة صعوبة
 وذلك للفوضى السائدة هناك وصعوبة

 تحديد المحتاجين الحقيقيين واإلحتياجات
 الالزمة. على الرغم من إستمرار

 أربعة مستشفيات رئيسية في العاصمة
 بانغي عملها بشكل فعال، يصعب على

 المستشفيات تلبية اإلحتياجات في المنطقة
 التي تزداد فيها اإلشتباكات حدة وشراسة

 يوما بيوم مع ظهور نقص شديد في
 االدوية والمستلزمات الطبية. وللمساهمة
 في توفير مثل هذه اإلحتياجات، تمارس
 بعض منظمات المجتمع المدني انشطتا
 للرعاية الصحية في مستشفيات ميدانية
 قامت بإعدادها لهذا الغرض. منظمات

 اإلغاثة التي تعمل في المنطقة قادرة على
 تلبية الطلب من الغذاء من السوق المحلية
 ولكن الدواء الالزم للمرضى والجرحى

يجب جلبه من خارج البالد

االزمة اإلنسانية
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 تلعب وسائل االعالم دورا هاما في نقل
 التطورات في جمهورية افريقيا الوسطى

 إلى العالم وخاصة وسائل اإلعالم
 الدولية وذلك لقلة المؤسسات اإلعالمية

 المحلية في البالد ونظرا لعدم وجود
 البنية التحتية لإلعالم بكافة اشكاله.

 ومع ذلك، فإن الكثير من المؤسسات
 اإلعالمية الفرنسية تتنقل مع قوات

الجيش الفرنسي وتنشر اخبارا متحيزة
 على وجه الخصوص، تحاول بعض
 وسائل اإلعالم التي تبث من المنطقة

 إقناع متابعيها بان المسلمين الذين
 يعيشون في جمهورية أفريقيا الوسطى

 ليسوا إال عناصر اجنبية واقلية قادمون
 من الدول المجاورة مثل تشاد والسودان
 كتجار او مهاجرين وان المسيحيين هم
 االصحاب الحقيقيين للبالد. هذا النهج

 يشكل عقبة خطيرة جدا أمام إحالل
 السالم في البالد. على الرغم من ان

 تنصير المنطقة قد تم على يد المبشرين
 خالل الفترة االستعمارية الفريقيا، إال

 ان الدين االسالمي موجود في هذه البالد
 منذ وقت طويل وإثبات ذلك هو حكم
 السالطين المسلمين لهذه المناطق قبل
 اإلستعمار االوروبي. بإختصار، فإن

 المسلمين هم من اصحاب البالد وليسو
 عناصر اجنبية. وتحريف آخر لوسائل

 اإلعالم االجنبية هو ما يتعلق بإسالم
 رئيس الدولة وإنتقادهم المستمر في كثير

 من األحيان لحكم رئيس مسلم لبلد من
 اغلبية مسيحية. ولكن ليس هذا بالصحيح

 فهناك حكومة مشتركة تحكم البالد
 رئيس وزرائها ومعظم وزرائها ذوي

 الصالحيات غالبيتهم من المسيحيين. اما
 ميشيل جوتوديا أول رئيس مسلم للدولة
 فليس له اي من الخطابات األيديولوجية

 اإلسالمية ويتبع نهجا وسياسة إشتراكية.
 ونتيجة لهذا التضليل الذي تمارسه

 وسائل اإلعالم هناك، توجه إنتقادات
حادة من وقت الخر لميشيل جوتوديا

دور وسائل اإلعالم
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 تجاوز عدد الوفيات في النزاع األخير
 في جمهورية أفريقيا الوسطى االلف
 قتيل اغلبيتهم من المسلمين. يتعرض
 المجتمع المسلم في البالد لممارسات

 عنف وهجمات من قبل عصابات
 باالكا المسيحية. لقد كان مسجد نور

 االسالم الذي قمنا بزيارته خالل عملنا
 الميداني في المنطقة بمثابة مخزن

 للجثث حيث كان هناك 23 جثة ملقاة
 في باحة المسجد تؤكل من قبل الذباب

 في حين ال يمكن لجماعة المسجد
 الخروج من المسجد من اجل دفن

 الموتى وذلك ألسباب أمنية. وكانت
 هذه الحادثة التي لم نعثر لها اي مكان

 في وسائل اإلعالم الغربية ملخصة
 لوضع المسلمين في البالد. وإشتكت
 جماعة المسجد من عدم وجود اكفان

 كافية لموتاهم وإستمرار الهجمات
ومحاوالت حرق المساجد

 لقد وصلت االحداث في جمهورية
 أفريقيا الوسطى إلى نقطة خطيرة

 تهدد بنزاع ديني دموي بين المسلمين
 والمسيحيين الذين كانوا حتى وقت
 قريب يعيشون في سالم بعيدا عن

 الصراع فهناك لالسف مشاهد تذكرنا
 بالمجازر التي حدثت في رواندا.

 حيث تقوم عصابات باالكا المسيحية

 المتطرفة بتنفيذ جميع أشكال العنف
 الالإنسانية وكانها تعهدت بالقضاء

 على المسلمين بكافة عناصرهم بما في
 ذلك المسلمين من جنود حفظ السالم.
 ولالسف الشديد في الوقت الذي يتابع
 فيه العالم الغربي عن كثب التطورات

 في جمهورية أفريقيا الوسطى، ال
 يمكننا الحديث عن نفس اإلهتمام في

 جدول أعمال العالم اإلسالمي سواء
 كان من قبل الدول او المؤسسات مما
 يؤدي إلى شعور المسلمين في البالد
 بالعجز والوحدة. من ناحية أخرى،
 تقوم بعض الجهات بتسليح وتشجيع

 منظمة باالكا المسيحية اإلرهابية في
 لعبة قذرة تمهيدا لصراع دموي بين

الديانتين

وضع المسلمين

 لقد وصلت االحداث في جمهورية أفريقيا الوسطى
 إلى نقطة خطيرة تهدد بنزاع ديني دموي بين

 المسلمين والمسيحيين الذين كانوا حتى وقت قريب
يعيشون في سالم بعيدا عن الصراع
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 تزداد مع مرور االيام صعوبة الحد
 من االزمة التي تتعمق وتكتسب ابعادا

 جديدة مما يزداد الحاجة إلى تعاون
 متعدد االطراف فليس من الممكن ايجاد
 حل لهذه القضية على يد فرنسا واالتحاد

 األفريقي فحسب بل يجب التشاور
 تحت مظلة مشتركة بحضور الزعماء

 الدينيين والمنظمات الدولية وجميع
 الجهات الفاعلة التي يمكن أن تلعب
 دورا في مثل هذه األزمات وإال فال

 مناص من بدء مذابح ال يمكن الحد منها
 في البالد وقتل وتهجير للمدنيين بسبب

 الدين الذي ينتمون إليه. يحتاج الوضع
 إلى تطوير منهاج على وجه السرعة
 لمراعاة المصالح المشتركة لالنسانية

 بعيدا عن المصالح الخاصة فليس
 المسلمين والمسيحين في خطر بل كافة

 القيم اإلنسانية األساسية. كما ويجب على
 السلطات ذات المستوى األعلى لدى
 اصحاب االديان مثل الفاتيكان وهيئة

 علماء المسلمين ورئاسة الشؤون الدينية
 والزعماء البروتستان إعالن رسائل
 تحث على الصلح والسالم من اجل

تجنب سفك الدماء الشامل باسم الدين

 تزايد الصعوبات في
وضع حد لالزمة
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السيناريوهات المحتملة
 من أسوأ السيناريوهات المحتملة في

 حالة استمرار األزمة هو إندالع حرب
 دينية في البالد. في هذه الحالة ستسكب

 الكثر من الدماء بمهاجمة المسلمين
 للمسيحيين والمسيحيين للمسلمين. وفي

 حالة حدوث هذا اإلحتمال، ستشهد
 المنطقة موجة كبيرة من الهجرة وتدفق

 المهاجرين إلى البلدان المجاورة مثل
 تشاد والكونغو والكاميرون. وفي

 حالة وقوع مجازر مماثلة للمجازر
 التي حدثت في رواندا عام 1994،

 سيسحق القوي الضعيف وستتحقق في
 البالد مجازر بابعاد اإلبادة الجماعية

 في جمهورية افريقيا الوسطى. في
 هذه الحاالت ستخرج االحداث خارج

 نطاق السيطرة وسيصبح من المستحيل
 تدخل الجهات الفاعلة للحد من األحداث

المأساوية المحتمل حدوثها
 على الرغم من قلة اإلحتمال إال انه ليس

 من المستبعد إيجاد حل لهذه االزمة.
 لتحقيق هذه االمكانية، يجب تقديم الدعم

 لهياكل الدولة القائمة حاليا والبدئ
 بمبادرات للحد من األزمة اإلنسانية

 في البالد في اسرع وقت متاح. وفي
 من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية

 األساسية، يجب على المنظمات المدنية
 الدولية القيام بدور أكثر نشاطا وفعالية
 في جمهورية أفريقيا الوسطى وإتخاذ
 الخطوات الطارئة والالزمة للحد من

 االزمة. في هذه النقطة للقادة السياسيين
 والزعماء الدينيين وممثلي منظمات

 المجتمع المدني في تركيا والعالم
 اإلسالمي مسؤولية كبيرة من اجل

 مساعدة المسلمين في جمهورية افريقيا
الوسطى والحد من سفك دمائهم
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 الخطوات الطارئة التي يجب إتخاذها من
 اجل حل األزمة في جمهورية أفريقيا
 الوسطى ومن اجل تجنب حرب دينية

هناك
 ا. إعالم الرأي العام العالمي بتفاصيل

 القضية وحث الجهات الفاعلة ذات الصلة
التخاذ اإلجراء ات الالزمة

 ب. اخذ منظمة التعاون اإلسالمي زمام
 المبادرة والتدخل بإرسال وفود مراقبة إلى

المنطقة
 ج. إعالم السلطات الحكومية المختصة

 في تركيا مثل الهالل االحمر التركي
 وهيئة الشؤون الدينية وغيرها حول

 الموضوع والمساهمة في تحقيق مجموعة
متنوعة من المساعدات اإلنسانية

 د. حث منظمات المجتمع المدني في العالم

 اإلسالمي من اجل التدخل واتخاذ اإلجراء
ات الالزمة لمساعدة المسلمين هناك
 ه. توضيح ما يحدث للرأي العام في

 كافة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة
والمكتوبة

التوصيات
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