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حالة حقوق اإلنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى :تقرير مقدم إلى مجلس
وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي
من الهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان
ت##داول##ت ال##لجنة ال##تنفيذي##ة ،ف##ي ن##هاي##ة اج##تماع##ها امل##وس##ع ال##طارئ ع##لى املس##توى ال##وزاري ال##ذي
ع#قد ي#وم  2014 /2/ 20ح#ول ال#وض#ع ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ،وال#عنف امل#تصاع#د،
وإب#ادة املس#لمني ،وت#دم#ير امل#ساج#د وال#نزوح الج#ماع#ي للمس#لمني ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى
– وه ##ي دول ##ة م ##راق ##بة ف ##ي م ##نظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي .وم ##ن أج ##ل وق ##ف م ##وج ##ة ال ##عنف وامل ##عان ##اة
واالن ##تهاك ##ات ال ##جسيمة ل ##حقوق اإلن ##سان ،وك ##ذل ##ك ل ##لمساع ##دة ف ##ي ال ##جهود امل ##بذول ##ة إلع ##ادة ال ##بالد
إل##ى االس##تقرار وت##حقيق ال##تعاي##ش الس##لمي ب##ني م##ختلف ال##طوائ##ف ال##عرق##ية وال##دي##نية ف##ي ال##بالد،
قدمت اللجنة التنفيذية عدة توصيات ،منها التوصية التالية:
"ي##دع##و ال##هيئة ال##دائ##مة املس##تقلة ل##حقوق اإلن##سان مل##نظمة ال##تعاون اإلس##الم##ي إل##ى
دراس#ة وض#عية ح#قوق اإلن#سان ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى وت#قدي#م ت#وص#يات
ملموسة ملجلس وزراء الخارجية بهدف معالجة هذه املسألة معالجة فعالة".1
واس ##تجاب ##ة ل ##طلب ال ##لجنة ال ##تنفيذي ##ةُ ،ع#ِّ #ني ال ##دك ##تور ال ##شيخ ت ##يدي ##ان ج ##ادي ##و ،ال ##وزي ##ر ال ##ساب ##ق ف ##ي
ال##سنغال ،م##مثال خ##اص##ا مل##نظمة ال##تعاون اإلس##الم##ي لج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى .وق##اد امل##مثل
ال#خاص ل#لمنظمة وف#دا وزاري#ا إل#ى ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ف#ي ب#عثة إلب#داء ال#تضام#ن وت#قييم
ال#وض#ع م#ن  28أب#ري#ل إل#ى األول م#ن م#اي#و  ،2014وك#ان م#ن امل#فترض أن ت#كون ال#هيئة م#مثلة
ف##ي ه##ذه ال##بعثة ،ل##كن م##مثلها ل##م ي##تسن ل##ه امل##شارك##ة ف##يها بس##بب ص##عوب##ات إداري##ة ول##وجس##تية.
وف#ي ظ#ل ه#ذه ال#ظروف ،ل#م تس#تند ال#هيئة ف#ي م#الح#ظات#ها وت#وص#يات#ها ال#واردة ف#ي ه#ذا ال#تقري#ر
إل##ى م##صادر أول##ية ،ب##ل اس##تندت إل##ى ت##قاري##ر م##وث##وق##ة م##ن األم##ني ال##عام ل##ألم##م املتح##دة ،وم##كتب
م ##فوض ال ##ألم ##م املتح ##دة ل ##حقوق اإلن ##سان ،واالت ##حاد األف ##ري ##قي ،وم ##ختلف ال ##وك ##االت اإلن ##سان ##ية
ال##تاب##عة ل##ألم##م املتح##دة .ك##ما اس##تندت إل##ى ت##قري##ر م##يدان##ي م##ن امل##نظمات ال##دول##ية غ##ير ال##حكوم##ية
م##ثل م##نظمة ال##عفو ال##دول##ية وه##يوم##ن راي##تس ووت##ش .وح##تى  ،3/2014/ 18ك##ان ه##ناك "أك##ثر
م ##ن  50م ##نظمة إن ##سان ##ية ع ##ام ##لة ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ل ##ها م ##كات ##ب ف ##ي ب ##ان ##غي"،2
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وأص##درت م##عظم ه##ذه امل##نظمات ت##قاري##ر م##ماث##لة ع##ن االن##تهاك##ات ال##جسيمة ل##حقوق اإلن##سان ف##ي
البالد ،وخصوصا ً عمليات قتل املسلمني منذ يناير .2014
ثانيا ً :معلومات أساسية
ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ب ##لد غ ##ير س ##اح ##لي ف ##ي وس ##ط ال ##قارة األف ##ري ##قية .تح ##ده ##ا ج ##مهوري ##ة
ت ##شاد ش ##ماال وال ##سودان وج ##نوب ال ##سودان ش ##رق ##ا ،وج ##مهوري ##ة ال ##كون ##غو ال ##دي ##مقراط ##ية وج ##مهوري ##ة
ال##كون##غو ج##نوب##ا ،وال##كام##يرون غ##رب##ا .وت##بلغ م##ساح##تها ح##وال##ي  620 000ك##يلوم##تر م##رب##ع وي##بلغ
ع#دد س#كان#ها ح#وال#ي  4.5م#ليون ن#سمة ٪ 80 ،م#نهم م#ن امل#سيحيني ،وي#مارس ب#عضهم ش#عائ#ر
دينية تقليدية .وكان حوالي  ٪ 15من السكان قبل اندالع األزمة الحالية في البالد مسلمني.
ول#م ت#نعم ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ب#مدة ط#وي#لة م#ن االس#تقرار ال#سياس#ي م#نذ اس#تقالل#ها ف#ي
ع#ام  ،1960إذ ل#م ي#حتفظ أول رئ#يس للج#مهوري#ة ،دي#فيد داك#و ،ب#منصبه أك#ثر م#ن س#ت س#نوات
ق##بل أن ي##طيح ب##ه ق##ائ##ده ال##عسكري ،ج##ان ب##يدي##ل ب##وك##اس##ا ال##ذي ن##صب ن##فسه إم##براط##ورا ب##مبارك##ة
م##ن ف##رن##سا ،وأن##فق ث##لث م##يزان##ية ال##بالد ع##لى ح##فل ال##تتوي##ج .وات##سم ن##ظام ب##وك##اس##ا ب##ال##دي##كتات##وري##ة
امل ## #طلقة وال ## #تعذي ## #ب ع ## #لى ن ## #طاق واس ## #ع وب ## #عمليات ال ## #قتل خ ## #ارج ن ## #طاق ال ## #قضاء .وف ## #ي ذروة
ال##دك##تات##وري##ة ،أص##بح ب##وك##اس##ا م##صدر إح##راج ح##تى ل##لقوة االس##تعماري##ة ال##تي ج##علت م##نه رئ##يسا.
وف ##ي ع ##ام  ،1979أط ##يح ب ##ه وح ##ل مح ##له س ##لفه دي ##فيد داك ##و ،ال ##ذي أط ##اح ب ##ه ال ##جنرال أن ##دري
ك ##ول ##ينبا س ##نة  .1981وظ ##ل ال ##جنرال ك ##ول ##ينبا ف ##ي الس ##لطة ح ##تى س ##نة  1993ح ##ني ح ##ل مح ##له
فليكس باتاسي في أول انتخابات تعددية ديمقراطية في البلد.
وظ## #ل ب## #ات## #اس## #ي ف## #ي ال## #حكم ح## #تى س## #نة  ،2003وه## #ي ال## #سنة ال## #تي اس## #تول## #ى ف## #يها ال## #جنرال
ف ##ران ##سوا ب ##وزي ##ز ع ##لى الس ##لطة .ول ##م ت ##ؤد ه ##ذه االن ##قالب ##ات واالن ##قالب ##ات امل ##ضادة ،ل ##ألس ##ف ،إل ##ى
زي ##ادة ع ##دم االس ##تقرار ال ##سياس ##ي ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى فحس ##ب ،ب ##ل ف ##اق ##مت ح ##ال ##ة
ال ##فقر امل ##دق ##ع ف ##ي ال ##بالد أي ##ضا ً .وي ##ذك ##ر أن ال ##بالد ل ##دي ##ها م ##وارد ط ##بيعية ه ##ائ ##لة ،م ##ثل ال ##يوران ##يوم
وال ##ذه ##ب وامل ##اس واألخ ##شاب ،ف ##ضال ع ##ن إم ##كان ##ات ه ##ائ ##لة ل ##لطاق ##ة الكه ##روم ##ائ ##ية ،ول ##كن ال ت ##زال
ج##ميعها غ##ير مس##تغلة ،م##ما ج##عل ال##حكوم##ة ال ت##متلك م##ا ي##كفي م##ن األم##وال ح##تى ل##تقدي##م أبس##ط
الخدمات األساسية للمواطنني.
"إن ع ##دم االس ##تقرار ال ##سياس ##ي وال ##ضعف اإلداري س ##متان دائ ##متان ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا
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ال ##وس ##طى م ##نذ االس ##تقالل"  .3ف ##قد اع ##تمدت ج ##ميع ال ##حكوم ##ات ال ##ساب ##قة ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا
ال## #وس## #طى ب## #شكل ك## #ام## #ل ت## #قري## #با ع## #لى امل## #ساع## #دات ال## #خارج## #ية ل## #توف## #ير أك## #ثر م## #ن  ٪ 70م## #ن
م ##يزان ##يات ##ها ،ل ##كن ال ##جهات امل ##ان ##حة خ ##فضت م ##ساع ##دات ##ها ب ##شكل ك ##بير بس ##بب ت ##زاي ##د ان ##تهاك ##ات
ح ##قوق اإلن ##سان ف ##ي ال ##بالد .ورغ ##م ذل ##ك ،ظه ##رت ال ##عدي ##د م ##ن ال ##فصائ ##ل ال ##تي ح ##ملت الس ##الح
ل#إلط#اح#ة ب#نظام ال#رئ#يس ب#وزي#ز ب#اس#تخدام ال#عنف بس#بب ال#فساد املس#تشري وع#دم ق#درة ال#دول#ة
على دفع رواتب العمال ،بمن في ذلك جنود الجيش.
ثالثا :تحالف سيليكا
ي##تأل##ف ت##حال##ف س##يليكا ،ب##قيادة م##يشال ج##وت##ودي##ا ،م##ن ث##الث##ة ف##صائ##ل م##تمردي##ن س##اب##قني ،ب##دأت
ح##ملة مس##لحة ض##د ب##وزي##ز ف##ي ع##ام  .2012وق##د ظ##ل أص##ل م##قات##لي س##ليكا م##ثار ج##دل ،ح##يث
ات ##همت ال ##حكوم ##ة ال ##ساب ##قة ال ##تحال ##ف ب ##إي ##واء ت ##حال ##ف "ع ##ناص ##ر أج ##نبية مس ##تفزة" – م ##تمردي ##ن
س ##اب ##قني م ##ن ت ##شاد وال ##سودان وإس ##الم ##يني م ##ن ن ##يجيري ##ا  -وه ##و م ##ا ن ##فته ق ##يادة س ##يليكا ب ##قوة.
وخ ##الل ع ##ام واح ##د م ##ن ح ##ملتها ال ##عسكري ##ة ،ال ##تي أس ##فرت ع ##ن س ##قوط ب ##وزي ##ز ،ل ##م ت ##كن ه ##ناك
ان ##قسام ##ات ط ##ائ ##فية ف ##ي ع ##مليات ت ##حال ##ف س ##يليكا .ف ##قد ك ##ان ##ت امل ##ظال ##م ال ##رئ ##يسية ل ##لتحال ##ف ف ##ي
ال##بداي##ة ت##تعلق ب##دف##ع ال##روات##ب ،ول##كن م##ع اك##تساب ال##تحال##ف ب##عض األراض##ي ،ب##دأت ال##تظلمات
ال ##سياس ##ية ،م ##ثل امل ##طال ##بة ب ##إط ##الق س ##راح ال ##سجناء ال ##سياس ##يني وإن ##هاء ال ##فساد ال ##ذي ك ##ان
م##تفشيا ف##ي عه##د ب##وزي##ز .ف##ي ال##بداي##ة ،ل##م ي##كن ه##ناك ش##ك ف##ي أن ال##تحال##ف ن##ال دع##م م##واط##ني
أف##ري##قيا ال##وس##طى ف##ي ج##ميع امل##جاالت ،م##ما س##اع##ده ف##ي ح##ملته ال##عسكري##ة .وم##ع ذل##ك ،بمج##رد
اك#تساح ال#تحال#ف ب#ان#غي ب#دأت وس#ائ#ل اإلع#الم ال#فرن#سية ت#شير إل#يه بـ"امل#تمردي#ن ال#ذي#ن ي#قوده#م
مس##لمون" .وب##ال##رغ##م م##ن أن م##يشال ج##وت##ودي##ا ،وه##و اق##تصادي ت##درب ع##لى ي##د ال##سوف##ييت ،مس##لم
ف##لم ي##كن ل##ه أي ط##موح##ات ج##هادي##ة ،ول##كن ت##م رس##م ش##بح م##ال##ي ب##خبث ل##تصوي##ر م##تمردي س##يليكا
على أنهم "جيش إسالمي".
رب##ما ك##ان##ت ن##واي##ا ج##وت##ودي##ا ح##سنة ع##ندم##ا ش##كل ت##حال##ف س##يلكيا ،ول##كن إم##ا أن##ه ل##م ت##كن ل##دي##ه أي
ف ##كرة ع ##ما ي ##نبغي ال ##قيام ب ##ه ب ##عد اإلط ##اح ##ة ب ##بوزي ##ز ،أو أن اق ##تصاد ال ##بالد امل ##عدم ق ##د ت ##جاوز
ق##درات##ه .ف##عندم##ا ت##ول##ى م##نصب ال##رئ##يس امل##ؤق##ت ف##ي ن##يسان ع##ام  ،2013ل##م ي##كن ال##عام##لون ف##ي
ال ##حكوم ##ة ،ب ##من ف ##يهم ال ##جنود ،ق ##د ت ##قاض ##وا روات ##بهم ل ##عدة أشه ##ر .وع ##ندم ##ا ح ##وص ##رت م ##ليشيا
ال##تحال##ف ف##ي ه##ذا ال##ظرف ،ارت##كبت ال##عدي##د م##ن االن##تهاك##ات ال##جسيمة ل##حقوق اإلن##سان ف##ي ح##ق
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ال ##سكان امل ##دن ##يني ،خ ##صوص ##ا ف ##ي ال ##عاص ##مة ب ##ان ##غي .4وم ##ع ذل ##ك ،أث ##بتت ال ##سجالت أن ح ##كوم ##ة
ج##وت##ودي##ا ل##م ت##غض ال##طرف ق##ط ع##ن األنش##طة اإلج##رام##ية ال##تي ارت##كبها ال##جنود "امل##ارق##ون" ال##ذي##ن
ك ##ان ##وا ي ##نتمون ل ##لتحال ##ف ،إذ إن ب ##عضهم م ##طلوب ال ##قبض ع ##ليه الرت ##كاب ##ه ج ##رائ ##م م ##ختلفة ،م ##نها
ال## #قتل .وف## #ي ن## #هاي## #ة األم## #ر ،ت## #عني ح## #ل ال## #تحال## #ف رس## #ميا ،ول## #كن ب## #عد ف## #وات األوان ألن ب## #عض
امل ##تمردي ##ن ق ##د اق ##تطعوا ب ##ال ##فعل إق ##طاع ##يات ص ##غيرة ف ##ي ال ##ري ##ف ،وك ##ذل ##ك ف ##ي ال ##عاص ##مة ب ##ان ##غي.
وب#ال#رغ#م م#ن أن م#تمردي ال#سيليكا ق#د روع#وا ج#ميع امل#دن#يني ت#قري#با ً ف#ي أف#ري#قيا ال#وس#طى ،ف#إن#ه
ي##مكن أن ي##قال إن امل##سيحيني ال##ذي##ن ش##كلوا أك##بر مج##موع##ة دي##نية ف##ي ال##بالد ،ك##ان##وا ه##م األك##ثر
ت##ضررا ً ق##ياس#ا ً إل##ى نس##بتهم م##ن مج##موع ال##سكان .ول##ألس##ف ،ص##ورت وس##ائ##ل اإلع##الم ال##فرن##سية
ب##خبث وع##واق##ب وخ##يمة ع##مالً إج##رام##يا ً م##حضا ً ق##ام ب##ه ج##نود م##تمردون ع##لى أن##ه مج##زرة ارت##كبها
املس ##لمون ف ##ي ح ##ق األغ ##لبية امل ##سيحية ف ##ي أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى .وق ##د أض ##حى ت ##عبير "امل ##تمردي ##ن
ال ##ذي ##ن ي ##قوده ##م مس ##لمون" رائ ##ج االس ##تخدام ف ##ي وس ##ائ ##ل اإلع ##الم ال ##فرن ##سية ع ##ند الح ##دي ##ث ع ##ن
م#ليشيا ال#تحال#ف ،م#ع ك#ل م#ا ي#نطوي ع#ليه ه#ذا ال#تعبير م#ن تح#ري#ض .وم#ما ال ش#ك ف#يه أن ه#ذا
األم#ر أج#ج م#شاع#ر امل#رارة م#ما أف#ضى إل#ى م#ا ت#ال ذل#ك م#ن أع#مال ق#تل ط#ائ#فية وح#شية وت#طهير
ع##رق##ي .ول##م ت##كن ق##وات ال##تحال##ف ت##شكل ج##يشا ً ن##ظام##يا ً ب##ل ات##سمت ب##عدم ال##نظام وس##وء الس##لوك
ال##ذي ك##ان س##مة ل##جنود م##تمردي##ن م##ماث##لني ف##ي أف##ري##قيا وأن##حاء م##ن ال##عال##م ،وب##ال##تأك##يد ال ع##الق##ة
ل##إلسـ##الم ب##ذل##ك أو أنـ##ه ك##ان ي##جب أال ي##ؤث##ر ع##لى املس##لمني األب##ري##اء ال##ذي##ن ل##م ي##كون##وا أع##ضاء ف##ي
املليشيا.
رابعا ً :مليشيا اآلنتي باالكا
ت#شكلت م#ليشيا اآلن#تي ب#االك#ا ف#ي ت#سعينات ال#قرن العش#ري#ن ف#ي ش#كل ق#وات ري#فية ل#لدف#اع ع#ن
ال ##نفس .وك ##ان الس ##بب األس ##اس ##ي وراء ت ##أس ##يسها ه ##و م ##حارب ##ة ُق ##طاع ال ##طرق وامل ##غيري ##ن ع ##لى
امل ##واش ##ى .وألن ##ها م ##ليشيا ري ##فية ،ف ##قد ك ##ان م ##عظم أع ##ضائ ##ها م ##ن ال ##وث ##نيني ال ##ذي ##ن ي ##مكن ال ##تعرف
ع ##ليهم م ##ن خ ##الل ال ##تمائ ##م وال ##رم ##وز األخ ##رى ال ##تي ك ##ان ##وا ي ##ضعون ##ها ح ##ول رق ##اب ##هم .ك ##يف ت ##حول ##ت
م ##ليشيا اآلن ##تي ب ##االك ##ا ب ##ني ع ##شية وض ##حاه ##ا م ##ن ك ##يان م ##جتمعي مل ##كاف ##حة ال ##ذي ##ن ي ##غيرون ع ##لى
امل## #واش## #ي إل## #ى م## #ليشيا م## #سيحية منتش## #رة ف## #ي ج## #ميع أن## #حاء ال## #بالد وه## #دف## #ها ت## #طهير أف## #ري## #قيا
ال##وس##طى م##ن ج##ميع املس##لمني؟ م##ن ه##م ق##ادة ه##ذه امل##ليشيا؟ إن م##ن امل##ثير ج##دا ً ل##لده##شة أن##ه ك##ل
م#ا زاد ع#دد األس#ئلة ب#شأن م#ليشيا اآلن#تي ب#االك#ا ،ق#لت اإلج#اب#ات ال#تي ي#تم ال#حصول ع#ليها م#ن
ج## #ميع ال## #جهات .وق## #د أك## #د اإلم## #ام ع## #مر ك## #اب## #ني الي## #ام## #ا م## #ا ه## #و ج## #لي لـ "ش## #اث## #ام ه## #اوس"" ،إن
م#يليشيا اآلن#تي ب#االك#ا ب#دأت ف#ي ش#كل مج#موع#ة ل#لدف#اع ع#ن ال#نفس ،إال أن ل#ها اآلن اآلالف م#ن
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الح##رس الج##مهوري ال##ساب##ق م##من ي##سعون ل##لعودة للس##لطة" .5ووف##قا ً مل##ا ق##ال##ه اإلم##ام ،ف##إن##ه ع##لى
ن#قيض روان#دا ال#تي ت#سوده#ا مج#موع#تان ع#رق#يتان م#ما س َّ#ه#ل م#كاف#حة ال#صراع ال#عرق#ي ،ف#إن م#ن
ال ##صعب ج ##دا ً اس ##تخدام ال ##عرق ف ##ي أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ال ##تي ي ##وج ##د ف ##يها ن ##حو ) (80مج ##موع ##ة
ع#رق#ية م#ختلفة .وأع#رب اإلم#ام ع#ن اق#تناع#ه ب#أن ال#دي#ن ق#د اس#تخدم ب#شكل م#تعمد ل#تحقيق ه#دف
س##ياس##ي ،وق##د ش##اط##رت "أخ##بار ال##فات##يكان" اآلراء ال##تي أع##رب ع##نها اإلم##ام الي##ام##ا ت##حت ع##نوان
)ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى – ه#ل م#ليشيا اآلن#تي ب#االك#ا م#ليشيا م#سيحية ح#قا؟( ح#يث ورد ف#ي
املقال ما يلي:
"ت##وص##ف االش##تباك##ات ب##ني ث##وار ال##سيليكا وم##ليشيا اآلن##تي ب##االك##ا ال##تـي ت##مزق ال##بالد ﺒ
"ال#دي#نية" ل#كون ال#سيليكا مس#لمني وم#ليشيا اآلن#تي ب#االك#ا م#ؤل#فة م#ن امل#سيحيني ،غ#ير أن ال#واق#ع
أك## #ثر ت## #عقيدا م## #ن ذل## #ك ألن أع## #ضاء ال## #سيليكا ل## #يسوا ج## #ميعا ً م## #ن املس## #لمني ،م## #ثلما أن م## #عظم
أعضاء مليشيا اآلنتي باالكا ليسوا مسيحيني".6
‑

ول#ئن ك#ان#ت ال#نظرة امل#سحية ل#عناص#ر ال#صراع ف#ي أف#ري#قيا ال#وس#طى ت#عطي ب#سهول#ة م#صداق#ية
ل ## #لقول ب ## #أن ال ## #سيليكا وم ## #ليشيا اآلن ## #تي ب ## #االك ## #ا ل ## #يس ألي م ## #نهما دواف ## #ع دي ## #نية وال يج ## #مع ب ## #ني
أع ##ضائ ##هما ال ##دي ##ن ،ف ##إن س ##ؤال م ##ن ال ##ذي ي ##قف وراء م ##يليشيا اآلن ##تي ب ##االك ##ا وخ ##طط اإلب ##ادة
البش#ري#ة ال#تي ت#نفذه#ا ،ي#بقى دون إج#اب#ة .واالع#تقاد ال#عام ف#ي أف#ري#قيا ال#وس#طى ه#و أن ال#رئ#يس
ال##ساب##ق ب##وزي##ز ي##مول ه##ذه امل##ليشيا ب##دع##م ف##عال م##ن ق##وى أج##نبية .وي##رت##اب م##عظم املس##لمني ف##ي
اف#ري#قيا ال#وس#طى ف#ي ال#جيش ال#فرن#سي ال#ذي ي#شيرون إل#يه ب#أن#ه "ق#وى ب#يضاء م#ضادة ل#لباالك#ا"
وب ##اع ##تبار ف ##رن ##سا ال ##قوة املس ِ #
#تعمرة ال ##ساب ##قة ال ##تي ل ##ها  1600ج ##ندي ف ##ي أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى،
أك#ثره#م ف#ي ب#ان#غي ،ف#إن م#عظم املس#لمني ف#ي ال#بالد ل#م ي#تمكنوا م#ن ف#هم ك#يف ت#سنى ل#لمليشيا
امل#ناوئ#ة ل#لباالك#ا أن ت#نفذ م#ثل ه#ذه امل#ذاب#ح ال#شنيعة ،خ#اص#ة ف#ي ب#ان#غي ،دون أن ت#كبح ج#ماح#ها
ق ##وات ح ##فظ الس ##الم .وق ##د أث ##ارت م ##نظمة ال ##عفو ال ##دول ##ية االن ##شغال ن ##فقسه ع ##ندم ##ا أوردت ف ##ي
ت##قري##ره##ا ال##قول ب##أن "امل##ليشيا امل##ناوئ##ة ل##لباالك##ا" ت##شن هج##مات ع##نيفة ف##ي م##حاول##ة م##نها ل##تطهير
أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ع ##رق ##يا ً م ##ن املس ##لمني ،وأن ق ##وات ح ##فظ الس ##الم ال ##دول ##ية ل ##م ت ##وق ##ف ال ##عنف .ب ##ل
ت##واط##أت م##عه ف##ي ب##عض ال##حاالت م##ن خ##الل ال##سماح ل##عناص##ر م##يليشيا اآلن##تي ب##االك##ا امل##سيئة
ب ##ملء ف ##راغ الس ##لطة ال ##ذي خ ##لفته م ##غادرة ال ##سيليكا" .7إال أن أك ##بر األدل ##ة ال ##دام ##غة ع ##لى ع ##دم
5 “Conflict in the CAR: Religion, Power and Prospects for Reconciliation. Statement by Imam Omar Kabine Layama, President of
CAR Islamic Community, at Chatham House, London, 27 January, 2014.
“The Boganda Journal: Observations on Central Africa”, 25/02/2014
Amnesty International Report; “CAR: Ethnic Cleansing and Sectarian Killings”, 12/02/14
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وج##ود رغ##بة ص##ادق##ة وأك##يدة ف##ي إي##قاف ال##عملية ال##عسكري##ة ال##فرن##سية امل##عروف##ة ب##اس##م Sangari
اس ##تهداف م ##يليشيا اآلن ##تي ب ##االك ##ا ع ##لى أق ##ل ت ##قدي ##ر ب ##ني ي ##ناي ##ر وف ##براي ##ر  ،2014ج ##اء ف ##ي
ت ##صري ##ح أدل ##ى ب ##ه ال ##جنرال ف ##ران ##سيسكو س ##وري ##ان ##و ،ق ##ائ ##د ق ##وات س ##نغاري ال ##فرن ##سية ج ##واب #ا ً ع ##ن
س## #ؤال ي## #تعلق ب## #هوي## #ة امل## #ليشيا امل## #ناه## #ضة ل## #لباالك## #ا" :ال ن## #علم  .إن س## #لسلة ق## #يادت## #هم وخ## #طتهم
ال##سياس##ية ج##ميعها غ##ير م##علوم##ة ل##نا " . 8ف##إن ك##ان##ت ال##قوات ال##فرن##سية ال ت##علم ح##قا ً أو ل##م ت##عبأ
ب#أن ت#علم م#ن ه#م أع#ضاء م#يليشيا اآلن#تي ب#االك#ا أو ه#يكل ق#يادت#ها وب#رن#ام#جها ال#سياس#ي ،ف#إن#ه
ال ي ##نبغي االس ##تغراب م ##ن عج ##زه ##ا ع ##ن وق ##ف امل ##ذاب ##ح ال ##وح ##شية وال ##تطهير امل ##منهج للمس ##لمني
األب##ري##اء ع##لى أي##دي أف##راد ه##ذه امل##ليشيا ،ان##تقام#ا ً – ع##لى م##ا ي##بدو  -الن##تهاك##ات ص##ارخ##ة س##اب##قة
لحقوق اإلنسان قامت بها مليشيا السيليكا.

خامسا :األزمة اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى
م#نذ م#ارس ع#ام  ،2013ع#ندم#ا اج#تاح ث#وار ال#سيليكا ب#ان#غي واس#تول#وا ع#لى الس#لطة م#ن ن#ظام
ب##وزي##ز ،ب##ات##ت أف##ري##قيا ال##وس##طى ف##ي أي##دي ق##طاع ال##طرق ال##ذي##ن ل##جأوا إل##ى االغ##تصاب وال##قتل
والنه#ب ل#فرض إرادت#هم ع#لى ال#شعب .ف#مع وج#ود ح#وال#ي  200ف#قط م#ن رج#ال الش#رط#ة لح#راس#ة
 4.6م##ليون ش##خص م##ن ع##صاب##ات امل##تمردي##ن ،ت##راك##مت األزم##ات اإلن##سان##ية إل##ى ح##د ت##عني م##عه
ع##لى االت##حاد األف##ري##قي دع##وة األط##راف امل##عنية ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى "إل##ى االم##تثال
ال##كام##ل ل##لقان##ون اإلن##سان##ي ال##دول##ي وح##قوق اإلن##سان ،واالم##تناع ع##ن أي ع##مل م##ن أع##مال ال##عنف
ض## #د امل## #دن## #يني" .9وأك## #د االت## #حاد األف## #ري## #قي ت## #صميمه ع## #لى م## #حاس## #بة ج## #ميع م## #نتهكي ح## #قوق
اإلن#سان وال#قان#ون اإلن#سان#ي ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى .وم#نذ دي#سمبر  ،2013وبس#بب
االن##هيار ال##تام ل##لحياة ال##تجاري##ة وان##عدام األم##ن ع##لى ن##حو أض##ر ب##موس##م ال##زراع##ة ،ظه##ر ب##وض##وح
ن## #قص امل## #واد ال## #غذائ## #ية ف## #ي ج## #ميع أن## #حاء ال## #بالد .ون## #ظرا ل## #كون أك## #ثر م## #ن  ٪80م## #ن امل## #بادالت
ال ##تجاري ##ة ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ك ##ان ##ت ف ##ي أي ##دي املس ##لمني ،ف ##إن ال ##تأث ##ير ال ##فوري
لعمليات القتل والنزوح الجماعي للمسلمني ،قد ظهر في شكل نقص في اإلمدادات الغذائية.
تخ ##للت األشه ##ر الس ##تة ال ##تي ق ##ضاه ##ا م ##يشال ج ##وت ##ودي ##ا رئ ##يسا ألف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،أع ##مال ق ##تل
ان ##تقام ##ية وان ##تقام #ا ً م ##ضادا ً ب ##ني ث ##وار ال ##سيليكا ال ##ساب ##قني وامل ##يليشيات امل ##ناه ##ضة ل ##لباالك ##ا .ول ##م
ي#ساع#د م#ا أم#ر ب#ه ج#وت#ودي#ا م#ن ح#ل م#يليشيات ال#سيليكا ف#ي س#بتمبر  ،2013ون#زع س#الح#ها،

8 “Brefing: Who are the anti-Balaka of CAR”?; IRIN Report, 12/02/2014
9 AU Peace and Security Council 362nd Meeting, Addis Ababa, 23 March 2013.
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دون أي ت##رت##يبات ج##دي##ة لح##ماي##ة رج##ال امل##يليشيا أو امل##جتمعات املس##لمة ،ال##تي ص##ورت##ها وس##ائ##ل
اإلع ##الم ال ##فرن ##سية ب ##خبث كح ##لفاء ل ##لسيليكا ،ف ##ي إي ##جاد ح ##ل ل ##لمشاك ##ل ،ب ##ل ف ##تح ال ##باب ع ##لى
م ##صراع ##يه ل ##لميلشيا امل ##ناه ##ضة ل ##لباالك ##ا الن ##تزاع ان ##تقام ش ##ام ##ل ض ##د ج ##ميع املس ##لمني .وبمج ##رد
ف#رض امل#ليلشيا امل#ناه#ضة ل#لباالك#ا س#يطرت#ها ف#ي ال#صراع ،غ#يرت ه#دف#ها ل#ضمان ع#دم ن#جاة أي
مس ##لم ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى – س ##واء أك ##ان م ##ن ال ##شيبة أم الش ##باب ،ال ##رج ##ال أم
ال##نساء .وق##د ال##تقطت ص##ور ف##وت##وغ##راف##ية ملس##لمني أح##رق##وا أح##ياء ف##ي م##نازل##هم ،وق##طعت أوص##ال##هم
وأك#لت ف#ي ع#رب#دة آك#لي ل#حوم البش#ر ،ال#ذي#ن ل#م ي#سمع ع#نهم م#نذ ال#عصور ال#بدائ#ية! ول#م ي#حقق
نش ##ر ب ##عثة ال ##دع ##م ال ##دول ##ية ال ##تي ت ##قوده ##ا أف ##ري ##قيا ) (MISCAف ##ي دي ##سمبر  ،2013وتح ##دي ##د
والي#تها ب#تحقيق االس#تقرار ف#ي ال#بالد ن#تيجة ل#تصاع#د م#وج#ة م#ن أع#مال ال#قتل ال#طائ#فية ،ال#نتيجة
امل#توق#عة فحس#ب ،ول#كن ي#بدو أي#ضا أن#ه ل#م ي#وق#ف ت#فكك ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ح#يث ي#تداف#ع
اآلالف للوصول إلى مناطق األمان النسبي داخل البالد أو خارجها.
ل##قد ظ##ل ال##وض##ع اإلن##سان##ي ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى م##نذ ع##ام  2012م##تده##ورا ً ل##لغاي##ة،
إذ ت ##شير ال ##تقدي ##رات إل ##ى أن عش ##رات اآلالف ل ##قوا ح ##تفهم ،وأن ن ##حو  2.2م ##ليون ش ##خص ،أي
ن ##صف س ##كان ال ##بالد ،ف ##ي ح ##اج ##ة إل ##ى امل ##ساع ##دة اإلن ##سان ##ية .ووف ##قا مل ##كتب ت ##نسيق ال ##شؤون
اإلن##سان##ية ،ح##تى  31م##ارس ع##ام  ،2014ب##لغ ع##دد ال##نازح##ني ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى
ن## #حو  1.625.000ن## #سمة م## #نهم ح## #وال## #ي  200.000ف## #ي ب## #ان## #غي وح## #ده## #ا .ك## #ما ب## #لغ ع## #دد
ال#الج#ئني ف#ي ال#بلدان امل#جاورة لج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ح#وال#ي 150.000) 319.603
ف#ي ال#كام#يرون؛ وف#ي ت#شاد 90.000؛ وف#ي ج#مهوري#ة ال#كون#غو ال#دي#مقراط#ية 64.000؛ وف#ي
ج ##مهوري ##ة ال ##كون ##غو ال ##شعبية  .10(15.000ووف ##قا ل ##نفس امل ##صدر ،ت ##م ف ##ي ن ##هاي ##ة شه ##ر م ##ارس
إج ##الء  116.051ش ##خصا ً م ##ن ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،م ##نهم  92.3832م ##ن ت ##شاد
وب##لدان أخ##رى .وت##فيد ت##قاري##ر ب##أن ه##ناك أش##خاص #ا ً ي##عان##ون م##ن ال##جوع وامل##الري##ا وال##كول##يرا ف##ي
ال##عدي##د م##ن امل##خيمات ال##تي ت##ؤوي ض##حاي##ا ه##ذه األزم##ة ،وب##ما أن م##وس##م األم##طار ب##ات وش##يكاً،
ف#إن م#شاك#ل ع#دم ك#فاي#ة امل#أوى وال#تغذي#ة ل#الج#ئني ت#زي#د ب#شكل ك#بير .وي#كاد ن#جاح ك#ل دع#م م#قدم
م#ن م#كتب ت#نسيق ال#شؤون اإلن#سان#ية وال#وك#االت اإلن#سان#ية ل#لضحاي#ا ،ي#عتمد اع#تمادا ك#ليا ع#لى
األم ##وال ال ##تي تج ##مع م ##ن م ##ساه ##مات خ ##ارج ##ية .وق ##د وص ##فت وك ##يلة األم ##ني ال ##عام ل ##ألم ##م املتح ##دة
ل ##لشؤون اإلن ##سان ##ية ف ##ي ح ##االت ال ##طوارئ ،ال ##بارون ##ة آم ##وس ،ال ##وض ##ع ب ##قدر أك ##بر م ##ن االق ##تدار:
"ه ##ناك ح ##اج ##ة م ##اس ##ة ل ##توف ##ير ال ##دع ##م امل ##ال ##ي ل ##تقدي ##م ال ##بذور واألدوات ح ##تى ي ##تمكن ال ##ناس م ##ن
ال#زراع#ة ،ح#تى ن#تمكن م#ن دع#م إن#جاز ال#تمرك#ز املس#بق للمخ#زون#ات ،ودع#م ال#عودة ال#طوع#ية ح#يثما
أم ##كن ،وتحس ##ني األوض ##اع ف ##ي م ##واق ##ع ال ##نازح ##ني .وق ##د ط ##لبنا  551م ##ليون دوالر ،وه ##و م ##بلغ
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م##تواض##ع ب##ال##نظر إل##ى حج##م األزم##ة .ل##كننا ل##م ن##حصل ح##تى اآلن س##وى  ٪16م##ن ال##تموي##ل".11
ووف## #قا ل## #لبارون## #ة آم## #وس ،م## #ن ب## #ني األش## #ياء ال## #الزم## #ة األك## #ثر اس## #تعجاال ال## #خيام وال## #غذاء وال## #دواء
وخاصة للفئات األكثر ضعفا من بني النازحني والضحايا الذين لجأوا إلى البلدان املجاورة.
وي ##تمثل ال ##شاغ ##ل األك ##ثر إل ##حاح ##ا ف ##ي ك ##يفية إج ##الء  19.000مس ##لم ع ##لى وج ##ه الس ##رع ##ة م ##ن
ب ##ان ##غي ،وك ##ذل ##ك م ##ن م ##دن أخ ##رى ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،م ##من ت ##حاص ##ره ##م امل ##ليشيا
امل#سيحية امل#ناه#ضة ل#لباالك#ا وته#دد ح#يات#هم .وق#د زادت ال#قدرات ال#عسكري#ة له#ذه امل#يليشيا ول#دي#ها
اآلن الجرأة على مهاجمة قوات حفظ السالم التابعة لالتحاد األفريقي.
وتبس ##ط ه ##ذه امل ##ليشيا ح ##تى اآلن س ##يطرت ##ها ع ##لى ج ##ميع ال ##طرق ال ##رئ ##يسية م ##ن ب ##ان ##غي وإل ##ىها،
ف#ضال ع#ن ال#عدي#د م#ن ال#بلدات وال#قرى ف#ي ج#نوب غ#رب ال#بالد .وي#وج#د ح#ال#يا ح#وال#ي 6000م#ن
ق ##وات ح ##فظ الس ##الم ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،أي ح ##وال ##ي ن ##صف ال ##عدد امل ##طلوب ،م ##ما
ي ##جعل م ##ن ال ##صعب ل ##لغاي ##ة ع ##لى ال ##قوات أن ت ##وق ##ف امل ##جازر املس ##تمرة ف ##ي ج ##ميع أن ##حاء الج ##زء
ال##جنوب##ي ال##غرب##ي م##ن ال##بالد .وق##ال وزري##ر ال##خارج##ية ت##وس##ان ك##ون##غو داوودو م##تأس##فا "إن ال##دول##ة
ل#يس ل#دي#ها ب#ال#فعل أي ق#درة ع#لى إدارة مج#موع#ة الته#دي#دات ال#تي ت#واج#هها  -ع#دم وج#ود ج#يش
وط#ني ،واف#تقار م#ن ب#قي م#ن ع#ناص#ر الش#رط#ة وال#درك إل#ى امل#عدات وال#وس#ائ#ل األس#اس#ية مل#مارس#ة
واج#بات#هم ،ف#ي ح#ني أن اإلدارة غ#ائ#بة إل#ى ح#د ك#بير" .ول#ألس#ف ،اس#تنادا ً إل#ى ج#ميع امل#ؤش#رات،
ل##ن ت##تمكن األم##م املتح##دة ،ح##تى رب##ما إل##ى م##نتصف أي##لول 2014 ،م##ن زي##ادة ع##دد ق##وات ح##فظ
الس ##الم إل ##ى -12.000وه ##و الح ##د األدن ##ى ال ##الزم ل ##تول ##ي امل ##سؤول ##ية ب ##فعال ##ية ف ##ي ج ##مهوري ##ة
أف#ري#قيا ال#وس#طى .ف#ي ال#وق#ت ن#فسه ،ص#رح مج#لس األم#ن ال#تاب#ع ل#ألم#م املتح#دة ،ب#موج#ب ق#راره
 2127/2013بنش ##ر ب ##عثة ال ##دع ##م ال ##دول ##ية ب ##قيادة أف ##ري ##قية ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى
وال ##قوات ال ##فرن ##سية امل ##وج ##ودة ب ##ال ##فعل ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،ل ##لمساع ##دة ف ##ي ح ##ماي ##ة
امل##دن##يني ،وت##حقيق االس##تقرار ف##ي ال##بالد وإع##ادة بس##ط س##لطة ال##دول##ة ع##لى األرض وك##ذل##ك ت##هيئة
ال##ظروف امل##وات##ية ل##تقدي##م امل##ساع##دة اإلن##سان##ية .ول##تموي##ل ه##ذه ال##جهود ،ط##لب املج##لس م##ن األم##ني
ال##عام إن##شاء ص##ندوق اس##تئمان##ي ل##بعثة ال##دع##م ال##دول##ية ،ال##تي ي##مكن م##ن خ##الل##ها ل##لدول األع##ضاء
واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية أن توفر الدعم12.
سادسا :انتهاكات حقوق اإلنسان
11 Baroness Amos, UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency: Remarks to the Press on the Situation in
CAR, Geneva, 7/3/14

12 S/RES/2127(2013) – 7072nd Meeting, 5December 2013.
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ل##م ي##كن مل##واط##ني ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى ق##ط م##نذ أن أص##بحت دول##ة ذات س##يادة ق##بل 64
س ##نة ،ح ##كوم ##ة ت ##كترث ب ##حقوق اإلن ##سان والح ##ري ##ات األس ##اس ##ية .ب ##ل ك ##ان غ ##ياب ال ##حقوق امل ##دن ##ية
وال##سياس##ية األس##اس##ية س##مة مش##ترك##ة ب##ني ج##ميع األن##ظمة ال##تي ت##عاق##بت ع##لى ح##كم ال##بالد .وم##ع
ذل#ك ،ح#تى وف#قا مل#عاي#ير ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ،ف#إن االن#تهاك#ات ال#فظيعة ل#حقوق اإلن#سان
ال##تي تج##ري ف##ي ال##بالد م##نذ ع##ام  2012ك##ان##ت غ##ير مس##بوق##ة .ف##في ال##تقري##ر ال##سنوي ل##لمفوض
ال#سام#ي ل#ألم#م املتح#دة ل#حقوق اإلن#سان إل#ى الج#معية ال#عام#ة ل#ألم#م املتح#دة ع#ام  ،2013ق#ال
امل ##فوض ال ##سام ##ي م ##ا ي ##لي ب ##شأن ان ##تهاك ##ات ح ##قوق اإلن ##سان ال ##تي ارت ##كبتها م ##يليشيا ال ##سيليكا
السابقة.
"ت#شير ال#تقاري#ر إل#ى أن ج#نود ال#سيليكا ال#ذي#ن ش#ارك#وا ف#ي إع#دام#ات م#ن غ#ير م#حاك#مة
ألف ##راد م ##ن ق ##وات األم ##ن ف ##ي ال ##حكوم ##ة ال ##ساب ##قة م ##نذ ب ##داي ##ة ه ##جوم امل ##تمردي ##ن ف ##ي ي ##ناي ##ر
 ،2012ك ##ما ورد أن ب ##عض أف ##راد ال ##سيليكا ع ##ذب ##وا أو أس ##اءوا م ##عام ##لة م ##دن ##يني ف ##ي
ن ##قاط ال ##تفتيش وم ##راك ##ز االح ##تجاز غ ##ير ق ##ان ##ون ##ية وأم ##اك ##ن أخ ##رى وارت ##كبوا أع ##مال ع ##نف
جنسي شمل األطفال؛ ونهب املمتلكات العامة والخاصة"13.
وم ##ع ذل ##ك ،ف ##إن ان ##تقام امل ##يليشيا امل ##ناه ##ضة ل ##باالك ##ا امل ##سيحية م ##نذ س ##بتمبر ع ##ام  ،2013ال ##ذي
ش##مل هج##مات م##نسقة ع##لى أح##ياء املس##لمني ،ب##ما ف##ي ذل##ك ق##تل م##دن##يني مس##لمني ع##لى امل##أل دون
م ##حاك ##مة وت ##شوي ##ه أج ##ساده ##م ،وإض ##رام ال ##نار ف ##يهم ،م ##ثلت ف ##ظائ ##ع م ##نقطعة ال ##نظير ف ##ي ت ##اري ##خ
ال#صراع#ات الح#دي#ثة" .ف#قد ق#طعت رؤوس أط#فال )مس#لمني( ،ون#حن ع#لى ع#لم ب#أرب#ع ح#االت ع#لى
األق ##ل أك ##ل ف ##يها ال ##قتلة ل ##حوم ض ##حاي ##اه ##م .وق ##د ع ##رض ##ت إح ##دى م ##نظمات امل ##جتمع امل ##دن ##ي ال ##تي
ظ ##لت ت ##حاول ب ##شجاع ##ة ت ##وث ##يق االن ##تهاك ##ات ع ##لى ال ##هيئة ص ##ورا ب ##شعة ألح ##دى ت ##لك ال ##حاالت"14.
ف#قد وص#فت م#نظمة ال#عفو ال#دول#ية ال#تي أرس#لت ال#عدي#د م#ن امل#راق#بني إل#ى ب#ان#غي وإل#ى م#خيمات
ال ##الج ##ئني ف ##ي م ##ختلف دول ال ##جوار ،ال ##عنف امل ##تواص ##ل م ##ن ق ##بل امل ##يليشيا امل ##سيحية مل ##ناه ##ضة
ب#االك#ا ع#لى امل#دن#يني املس#لمني ب#أن#ه "م#أس#اة ذات أب#عاد ت#اري#خية" ،ي#مكن أن ت#شكل س#اب#قة خ#طرة
ل##دول أخ##رى ف##ي امل##نطقة" .إن امل##ليشيات امل##ناه##ضة ل##لباالك##ا ت##شن هج##مات ع##نيفة ف##ي م##حاول##ة
ل ##تطهير املس ##لمني ع ##رق ##يا ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى .وال ##نتيجة ه ##ي ن ##زوح املس ##لمني ع ##لى

13 A/HRC/24/59 12 September 2013
14 UNHCHR Navi Pillay, press conference on 20 March 2014
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ن##حو ل##م يس##بق ل##ه م##ثيل" 15.وق##د غ##يرت ه##ذه الهج##رة ال##ترك##يبة ال##سكان##ية ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا
ال#وس#طى ت#غييرا ً ت#ام#اً ،إذ أص#بح املس#لمون ف#ي ال#شمال وامل#سيحيون ف#ي ج#نوب ال#بالد .وتعه#دت
امل##ليشيات امل##ناه##ضة ل##لباالك##ا ل##يس ف##قط ب##طرد ج##ميع املس##لمني م##ن ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى
ول## #كن أي## #ضا ب## #محو أي رم## #ز ل## #إلس## #الم ف## #ي ال## #بالد وب## #ال## #تال## #ي اس## #تهداف املس## #لمني اس## #تهداف # #اً
م##باش##راً ،وت##دم##ير امل##ساج##د وخ##اص##ة ف##ي ب##ان##غي ،وب##لدات ب##ودف##اس وك##ارن##وت وب##يرب##ارات##ي ،وك##ذل##ك
ام#بيكي ف#ي ال#جنوب ،وب#وس#ان#غوا ف#ي ش#مال غ#رب ال#بالد .ف#قد ح#وص#ر م#ا ال ي#قل ع#ن 19.000
م##ن املس##لمني ف##ي ه##ذه امل##دن .وك##ان م##ن ال##صعب تح##دي##د ع##دد ال##قتلى أو ع##دد ال##ذي##ن ت##مكنوا م##ن
ال##فرار إل##ى م##ناط##ق آم##نة ب##أي درج##ة م##ن ال##يقني" .ل##قد ت##م ت##دم##ير أك##ثر م##ن أل##ف مسج##د وم##درس##ة
قرآنية؛ وقتل أكثر من مائة إمام"16 .
وم## #ن امل## #فيد أن ن## #الح## #ظ أن امل## #حكمة ال## #جنائ## #ية ال## #دول## #ية ق## #د ش## #رع## #ت ف## #ي ال## #تحقيق ال## #تمهيدي
ب##خصوص ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى لتح##دي##د إن ك##ان##ت ال##فظائ##ع ال##تي ارت##كبت ه##ناك ت##شكل
ج##رائ##م ح##رب م##حتملة .وأع##رب##ت ال##سيدة ف##ات##و ب##نسودة ،امل##دع##ية ال##عام##ة ل##لمحكمة ال##جنائ##ية ال##دول##ية
ع#ن أس#فها ألن ال#قتال ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ق#د ت#فاق#م واص#طبغ ب#صبغة ط#ائ#فية ع#لى
ن##حو م##تزاي##د م##نذ م##ارس  .2013وب##ناء ع##لى ذل##ك ،ف##إن امل##حكمة ال##جنائ##ية ال##دول##ية س##وف ت##حقق
ف##ي ح##وادث" ،ب##ما ف##ي ذل##ك م##ئات م##ن أع##مال ال##قتل واالغ##تصاب واالس##تعباد ال##جنسي ،وت##دم##ير
امل ##متلكات والنه ##ب وال ##تعذي ##ب وال ##تهجير القس ##ري وت ##جنيد األط ##فال واس ##تخدام ##هم ف ##ي األع ##مال
العدائية".
وأض ##اف ##ت ق ##ائ ##لة" :ف ##ي ك ##ثير م ##ن ال ##حوادث ،يظه ##ر أن ال ##ضحاي ##ا اس ##تهدف ##وا ع ##مدا ع ##لى أس ##س
دي## #نية" . 17وق## #د ق## #دم## #ت ادع## #اءات ان## #تهاك## #ات ح## #قوق اإلن## #سان ن## #فسها ه## #يئات م## #ختلفة ل## #حقوق
اإلن#سان ،وه#ي م#نظمة ال#عفو ال#دول#ية ،وه#يوم#ن راي#تس ووت#ش ،وامل#فوض ال#سام#ي ل#ألم#م املتح#دة
ل ##حقوق اإلن ##سان ،وك ##ذا ال ##وك ##االت اإلن ##سان ##ية ال ##عام ##لة ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى .وتج ##در
اإلش#ارة إل#ى أن ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى م#ن ال#دول امل#وق#عة ع#لى ن#ظام روم#ا األس#اس#ي ال#ذي
أن##شئت ب##موج##به امل##حكمة ال##جنائ##ية ال##دول##ية ،وامل##حكمة ل##دي##ها والي##ة ق##ضائ##ية ع##لى ج##رائ##م اإلب##ادة
الج##ماع##ية والج##رائ##م ض##د اإلن##سان##ية وج##رائ##م الح##رب ال##تي ارت##كبت ع##لى أرض ج##مهوري##ة أف##ري##قيا
ال ##وس ##طى أو م ##ن ق ##بل رع ##اي ##اه ##ا م ##نذ األول م ##ن ي ##ون ##يو  ،2002ع ##ندم ##ا ص ##دق ##ت ع ##لى ال ##نظام
15 Amnesty International, Annual Report 2013.
16 Koert Lindijer, the Dutch NRC-Handelsblad daily, 14/3/14
17 International Criminal Court (ICC) Press Release 07/02/14
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األس ##اس ##ي .وب ##ينت امل ##دع ##ية ال ##عام ##ة أن ه ##ذه ال ##تحقيقات "ال ع ##الق ##ة ل ##ها ب ##ال ##حال ##ة ال ##تي أح ##ال ##تها
س## #اب## #قا س## #لطات ج## #مهوري## #ة أف## #ري## #قيا ال## #وس## #طى إل## #ى امل## #حكمة ال## #جنائ## #ية ال## #دول## #ية ف## #ي دي## #سمبر
."2004
ويج##ري ح##ال##يا ال##تعام##ل م##ع ح##ال##ة ح##قوق اإلن##سان ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى ع##لى ث##الث##ة
مس ##توي ##ات م ##ختلفة ف ##ي األم ##م املتح ##دة :مج ##لس األم ##ن ،ومج ##لس ح ##قوق اإلن ##سان ال ##تاب ##ع ل ##ألم ##م
املتح##دة ،وامل##حكمة ال##جنائ##ية ال##دول##ية .ف##وف##قا ل##قرار مج##لس األم##ن ال##تاب##ع ل##ألم##م املتح##دة 2127
) (2013ال#صادر ب#تاري#خ  ،2013 /12/ 5أن#شأ األم#ني ال#عام ل#جنة ت#حقيق دول#ية م#ؤل#فة م#ن
خ##براء ف##ي ك##ل م##ن ال##قان##ون ال##دول##ي اإلن##سان##ي وق##ان##ون ح##قوق اإلن##سان ،م##ن أج##ل ال##تحقيق ع##لى
ال#فور ف#ي ت#قاري#ر ع#ن "ان#تهاك#ات ل#لقان#ون ال#دول#ي اإلن#سان#ي وال#قوان#ني ال#دول#ية ل#حقوق اإلن#سان،
وان ##تهاك ##ات ح ##قوق اإلن ##سان ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى م ##ن ق ##بل ج ##ميع األط ##راف م ##نذ
 .18" 1/1/2013وي ## #تعني ع ## #لى ال ## #لجنة ج ## #مع امل ## #علوم ## #ات ،وامل ## #ساع ## #دة ف ## #ي ال ## #تعرف ع ## #لى
م ##رت ##كبي ه ##ذه االن ##تهاك ##ات وال ##تجاوزات ،واإلش ##ارة إل ##ى امل ##سؤول ##ية ال ##جنائ ##ية امل ##حتملة وامل ##ساع ##دة
ع ##لى ض ##مان ت ##قدي ##م امل ##سؤول ##ني ع ##نها ل ##لمساءل ##ة .ع ##الوة ع ##لى ذل ##ك ،دع ##ا مج ##لس األم ##ن ج ##ميع
األط##راف إل##ى ال##تعاون ال##كام##ل م##ع ال##لجنة .وت##شمل والي##ة ال##لجنة ال##عمل ل##فترة أول##ية م##دت##ها س##نة
واح ##دة .ول ##دى ال ##لجنة أم ##ان ##ة وث ##الث ##ة خ ##براء رف ##يعو املس ##توى ،ب ##رئ ##اس ##ة ب ##رن ##ارد آش ##و م ##نى م ##ن
جمهورية الكاميرون.
.
سابعا :اإلجراءات ذات األولوية والتوصيات
‑

ه#ناك ال#عدي#د م#ن امل#ناط#ق ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ال#تي تشه#د أزم#ات وتس#تدع#ي ات#خاذ
إج ##راءات ع ##اج ##لة ج ##دا م ##ن امل ##جتمع ال ##دول ##ي ،ول ##كن ل ##ألس ##ف ،ل ##م يتخ ##ذ م ##نها س ##وى ال ##قليل ج ##دا.
ون##تيجة ل##ذل##ك ،ال ت##زال األب##عاد اإلن##سان##ية واألم##نية ل##ألزم##ات ت##شكل م##صدر ق##لق ش##دي##د ،ب##عد أك##ثر
م#ن ع#ام م#نذ أول ظ#هور ل#ها ...ك#ما أن ال#غياب ش#به ال#تام ل#لمؤس#سات ال#ضروري#ة ل#سير ال#عمل
ف##ي ال##دول##ة الح##دي##ثة  -ال##جيش ال##وط##ني والش##رط##ة وال##قضاء والخ##دم##ة امل##دن##ية ،ال##خ  -ل##م ي##ساع##د
في حل املشاكل.
وح#ال#يا ،ل#ن ت#تمكن ال#حكوم#ة االن#تقال#ية ،ب#دون ق#وات ح#فظ الس#الم ال#دول#ية امل#راب#طة ف#ي ال#بالد ،م#ن
ال#صمود ب#مفرده#ا ول#و للح#ظة .ف#لألس#ف ،ت#راب#ط ال#قوات ب#شكل رئ#يسي ف#ي ب#ان#غي وامل#دن ال#قري#بة
ج ##دا م ##ن ال ##عاص ##مة ،م ##ما ي ##جعل م ##ن املس ##تحيل ت ##قري ##با ف ##رض س ##لطتهما ع ##لى امل ##ليشيات ال ##تي
ت ##واص ##ل ارت ##كاب ان ##تهاك ##ات ب ##شعة ل ##حقوق اإلن ##سان .وف ##يما ي ##لي امل ##جاالت ذات األول ##وي ##ة ال ##تي
18
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ت##حتاج إل##ى م##عال##جة م##ن أج##ل وض##ع ح##د ل##الن##تهاك##ات الخ##طيرة ل##حقوق اإلن##سان ف##ي ج##مهوري##ة
أفريقيا الوسطى:
 .1عeeدم كeeفايeeة قeeوات حeeفظ السeeالم :ت ##قدر األم ##م املتح ##دة الح ##د األدن ##ى ل ##عدد ال ##قوات
ال#الزم#ة ل#تحقيق االس#تقرار ف#ي ال#وض#ع األم#ني ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ب#حوال#ي
 12.000ج ##ندي .وم ##ع ذل ##ك ،ف ##إن ه ##ذه ال ##قوات ل ##ن تنتش ##ر ف ##عال ح ##تى س ##بتمبر .وف ##ي
ال##وق##ت ن##فسه ،ف##إن ق##وات ح##فظ الس##الم األف##ري##قية ) 6000ج##ندي( وال##فرن##سية )2000
ج ##ندي( املنتش ##رة غ ##ير ك ##اف ##ية لح ##ماي ##ة امل ##دن ##يني ب ##شكل ف ##عال ،خ ##صوص ##ا داخ ##ل م ##واق ##ع
ال ##نازح ##ني وح ##ول ##ها وف ##ي ال ##بلدات ال ##نائ ##ية ح ##يث م ##ا زال املس ##لمون م ##وج ##ودي ##ن .وق ##د ط ##لب
مج ##لس األم ##ن م ##ن ال ##دول األع ##ضاء وامل ##نظمات اإلق ##ليمية امل ##ساه ##مة ب ##قوات ف ##ي ع ##مليات
ح ##فظ الس ##الم ل ##ألم ##م املتح ##دة ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى – ) BINUCAم ##كتب
األم ##م املتح ##دة امل ##تكام ##ل ل ##بناء الس ##الم ف ##ي إف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى( .ون ##ظرا اله ##تمام م ##نظمة
ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي ب ##وق ##ف اإلب ##ادة الج ##ماع ##ية ض ##د املس ##لمني ،وم ##ن ث ##م ح ##ل األزم ##ة ف ##ي
ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ،ي#نبغي ت#شجيع ال#دول األع#ضاء ودع#مها ل#لمساه#مة ب#قوات
ف ##ي  .BINUCAوك ##ان ان ##سحاب ال ##قوات ال ##تشادي ##ة م ##ن ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى
ص ##فعة ن ##فسية ع ##ميقة ل ##لمجتمعات املس ##لمة ،ال ##تي ك ##ان ##ت ت ##رى ف ##ي ال ##قوات ال ##تشادي ##ة
ال ##حام ##ي ال ##رئ ##يسي ل ##ها .ول ##تسهيل ع ##ودة ال ##نازح ##ني املس ##لمني إل ##ى ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا
الوسطى ،من املهم أن توفر منظمة التعاون اإلسالمي بديال للقوات التشادية.
 .2إنeeقاذ الeeضحايeeا املسeeلمني املeeحاصeeريeeن :وف ##ي وق ##ت ك ##تاب ##ة ه ##ذا ال ##تقري ##ر ،ك ##ان ##ت
ال ##تقدي ##رات ت ##شير إل ##ى أن أك ##ثر م ##ن  20.000مس ##لم م ##ازال ##وا م ##حاص ##ري ##ن ف ##ي ب ##ان ##غي
وع#دة م#دن أخ#رى ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ،ن#تيجة ل#لهجوم امل#تواص#ل ال#ذي ت#شنه
ع#ليهم امل#ليشيات امل#ناه#ضة ل#لباالك#ا امل#غيرة .وق#د ذك#ر م#راس#ل "ن#يوي#ورك ت#اي#مز" أن#ه "ف#ي
ب#ودا ،ال#تي ك#ان#ت ح#تى وق#ت ق#ري#ب أح#د األم#اك#ن ال#قليلة ال#تي ك#ان املس#لمون آم#نني ف#يها
نس#بيا ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ،ظ#ل 4000مس#لم م#حاص#ري#ن مل#دة أس#اب#يع دون
أي خ##طة إلن##قاذه##م .وق##د ق##تل ال##عدي##د م##ن أول##ئك ال##ذي##ن غ##ام##روا ب##الخ##روج ،وال ي##ري##د م##ن
ب ##قي م ##نهم س ##وى ال ##سماح ل ##هم ب ##امل ##غادرة ب ##أم ##ان" .19وي ##نبغي ل ##ألم ##ان ##ة ال ##عام ##ة مل ##نظمة
ال##تعاون اإلس##الم##ي أن تحش##د ال##دول األع##ضاء الس##تخدام ك##ل ن##فوذ دب##لوم##اس##ي م##مكن
ل ##تشكيل ال ##حكوم ##ة امل ##ؤق ##تة ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،ف ##ضال ع ##ن ح ##ماي ##ة ق ##وات
االت##حاد االف##ري##قي ل##حفظ الس##الم وق##وات ح##فظ الس##الم ال##فرن##سية مل##ن ب##قي م##ن ال##سكان
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املس ##لمني ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى م ##ن ال ##قتل امل ##روع ع ##لى أي ##دي امل ##ليشيات
املناهضة للباالكا.
 .3ال ee eصندوق االس ee eتئمان ee eي ل ee eقوات ح ee eفظ الس ee eالم األف ee eري ee eقية ف ee eي أف ee eري ee eقيا
الeوسeطى :ن#ص ق#رار مج#لس األم#ن (2013) 2127ال#ذي أن#شأ ق#وات ح#فظ الس#الم
األف ##ري ##قية ف ##ي أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،ك ##ذل ##ك ع ##لى إن ##شاء ص ##ندوق اس ##تئمان ##ي ،ي ##مكن م ##ن
خ##الل##ه ل##لدول االع##ضاء ف##ي األم##م املتح##دة وامل##نظمات ال##دول##ية واإلق##ليمية أن ت##وف##ر ال##دع##م
امل ##ال ##ي .وي ##ذك ##ر أن ه ##ذه ال ##قوات ال ##بال ##غ ع ##دده ##ا  6000ج ##ندي ه ##ي أك ##بر ق ##وة ل ##حفظ
الس##الم ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى .وق##د ي##رغ##ب مج##لس وزراء ال##خارج##ية أن ي##طلب
م ##ن ال ##دول األع ##ضاء ب ##منظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي ،امل ##ساه ##مة ف ##ي ه ##ذا ال ##صندوق .وق ##د
تعه#دت دول أف#ري#قية ع#دة ب#امل#ساه#مة ف#ي ه#ذه ال#قوات ،وه#ي ن#يجيري#ا ،ب#مبلغ 1.5م#ليون
دوالر؛ وج ##نوب أف ##ري ##قيا ،ب ##مبلغ م ##ليون دوالر؛ وإث ##يوب ##يا وك ##وت دي ##فوار ب ##مبلغ 500000
دوالر ل##كل م##نهما؛ وغ##ام##بيا ،ب##مبلغ  250.000دوالر .وق##د وع##دت الج##زائ##ر بنش##ر ق##وات
ضمن البعثة في بانغي.
 .4لeجنة التحقيق الeدولeية املeعنية بجeمهوريeة أفeريeقيا الeوسeطى :ي##نبغي لج##ميع
ال ##دول األع ##ضاء ب ##منظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي أن ت ##دع ##م ال ##لجنة ال ##دول ##ية ل ##لتحقيق ف ##ي
األح#داث ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى م#نذ ي#ناي#ر  ،2013ألن#ها ت#تيح ال#فرص#ة ل#لبحث
ع ##ن الس ##بب الج ##ذري مل ##عرف ##ة ك ##يف اس ##تحال س ##باق س ##ياس ##ي ع ##لى الس ##لطة إل ##ى ق ##تل
وح ##شي للمس ##لمني ع ##لى ي ##د غ ##وغ ##اء ف ##ي ب ##لد ع ##اش ف ##يه املس ##لمون وامل ##سيحيون م ##عا ف ##ي
س ##الم ل ##سنوات ع ##دي ##دة .وس ##وف تج ##مع ال ##لجنة ق ##ائ ##مة ب ##ال ##قتلى وامل ##شوه ##ني وامل ##متلكات
وال#خسائ#ر ال#تجاري#ة ال#تي دم#رت ،ال#خ .ك#ما س#تجري امل#حكمة ال#جنائ#ية ال#دول#ية ت#حقيقات
به#دف م#الح#قة أول#ئك ال#ذي#ن ارت#كبوا اإلب#ادة الج#ماع#ية أو الج#رائ#م ض#د اإلن#سان#ية خ#الل
األزم##ة .وي##ذك##ر أن ال##تطهير ال##عرق##ي/ال##دي##ني ض##د أي مج##موع##ة م##ن ال##ناس ي##شكل إب##ادة
ج##ماع##ية .وق##د ت##أث##ر اآلالف ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى وأق##ل م##ا ي##مكن أن ت##قوم ب##ه
م##نظمة ال##تعاون اإلس##الم##ي مل##ساع##دة ال##ضحاي##ا ه##و ت##عري##فهم ب##حقوق##هم ،وإع##داد ق##وائ##م
ت##بني خ##سائ##ره##م اس##تعدادا ل##إلدالء ب##شهادات أم##ام امل##حكمة ال##جنائ##ية ال##دول##ية أو ال##لجنة
املذكورة أعاله.
 .5مسeتقبل جeمهوريeة أفeريeقيا الeوسeطى :يج#ري ن#قاش خ#لف الس#تار ح#ول املس#تقبل
ال ##سياس ##ي لج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،ي ##كتنفه ع ##ام ##ل ال ##تقسيم ال ##فعلي ل ##لبالد إل ##ى
ق#سمني  -املس#لمني ف#ي ال#شمال وامل#سيحيني ف#ي ال#جنوب .وه#ناك دع#وة ق#وي#ة ل#لمصال#حة
ع ##لى أس ##اس ش ##كل ج ##دي ##د م ##ن أش ##كال ال ##حكم؛ وه ##و االب ##تعاد ع ##ن ال ##نموذج ال ##وح ##دوي
ل ##لحكوم ##ة إل ##ى ن ##موذج آخ ##ر م ##ن ش ##أن ##ه إع ##طاء األج ##زاء امل ##كون ##ة ل ##لبلد ق ##درا م ##ن ال ##حكم
ال##ذات##ي :وه##و ن##موذج ال##فدرال##ية أو ال##كون##فدرال##ية .ع##لى أن ي##ؤدي ك##ل ذل##ك إل##ى ان##تخاب##ات
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ف## # #ي ف## # #براي## # #ر  ،2015ال## # #ذي ح## # #دده ق## # #رار مج## # #لس األم## # #ن ال## # #تاب## # #ع ل## # #ألم## # #م املتح## # #دة
 .2127/2013وم#ع ذل#ك ،ل#ن ي#تحقق ذل#ك إال إن ت#مكنت ال#حكوم#ة امل#ؤق#تة ال#حال#ية م#ن
ت ##حقيق الح ##د األدن ##ى م ##ن ال ##قدرة ع ##لى ال ##عمل م ##ن ب ##مفرده ##ا .وي ##عقتد م ##عظم املس ##لمني
امل##تضرري##ن م##ن األع##مال ال##وح##شية ل##لمليشيا امل##نهاض##ة ل##لباالك##ا أن##ه م##ن امل##بكر ج##دا ب##دء
الح#دي#ث ع#ن إج#راء ان#تخاب#ات خ#الل ث#مان#ية أشه#ر ،وذل#ك ألن ع#ملية إع#ادة ت#وط#ني أول#ئك
ال#ذي#ن ي#رغ#بون ف#ي ال#عودة إل#ى ال#بالد ال ي#توق#ع أن ت#كتمل ف#ي ذل#ك ال#وق#ت .وس#وف ي#كون
إج#راء االن#تخاب#ات ف#ي ف#براي#ر  2015ب#مثاب#ة ح#رم#ان املس#لمني م#ن ح#قهم ف#ي االق#تراع،
وب ##ال ##تال ##ي إع ##طاء م ##صداق ##ية الدع ##اء امل ##ليشيا امل ##ناه ##ضة ل ##لباالك ##ا ب ##أن ك ##ل مس ##لم ف ##ي
ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ه#و "أج#نبي" .وق#د ي#رغ#ب مج#لس وزراء ال#خارج#ية ف#ي ال#نظر
ف ##ي ت ##اري ##خ ف ##براي ##ر  2015م ##وع ##دا الن ##تخاب ##ات ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،وإن رأى
ت#خوف ال#سكان املس#لمني ف#ي مح#له ،ف#له أن ي#ثير ه#ذه امل#سأل#ة م#ع مج#لس األم#ن ال#تاب#ع
لألمم املتحدة.
ثامنا ً :دور منظمة التعاون اإلسالمي في أزمة جمهورية أفريقيا الوسطى
اق ##ترح األم ##ني ال ##عام ل ##ألم ##م املتح ##دة ب ##ان ك ##ي م ##ون م ##بادرة م ##ن س ##ت ن ##قاط ل ##لتصدي ألك ##بر
امل ##خاط ##ر ال ##تي ي ##واج ##هها ش ##عب ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،ع ##لى ال ##نحو ال ##تال ##ي :األم ##ن،
واإلن ##سان ##ية وامل ##ال ##ية واإلدارة ال ##داخ ##لية وامل ##صال ##حة واالن ##تخاب ##ات .20وت ##شارك األم ##ان ##ة ال ##عام ##ة
مل ##نظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي وب ##عض ال ##دول األع ##ضاء ف ##ي امل ##نظمة ف ##ي ن ##قطة أو ن ##قطتني م ##ن
ن ##قاط ه ##ذه امل ##بادرة الس ##ت ،س ##واء ف ##ي ال ##جهود امل ##بذول ##ة ل ##تقدي ##م امل ##ساع ##دة اإلن ##سان ##ية إل ##ى
ال ##ضحاي ##ا أو ح ##ماي ##ة أرواح ##هم وم ##متلكات ##هم .وك ##ان ##ت ت ##شاد وال ##كام ##يرون ال ##دول ##تني ال ##عضوي ##ن
ال##وح##يدت##ني ف##ي م##نظمة ال##تعاون اإلس##الم##ي ال##لتني ت##ساه##مان ب##جنود ف##ي ع##ملية ح##فظ الس##الم
ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى – إل#ى أن أع#لنت ت#شاد ق#راره#ا س#حب ق#وات#ها م#ن ه#ذا ال#بلد
امل ##ضطرب .إض ##اف ##ة إل ##ى ذل ##ك ،يس ##تضيف ه ##ذان ال ##بلدان ال ##عضوان ف ##ي امل ##نظمة أك ##ثر م ##ن
 200،000الج¨ أو ع## #اب## #ر إل## #ى ب## #لدان ث## #ال## #ثة .وم## #ا م## #ن ش## #ك ف## #ي أن ت## #شاد وال## #كام## #يرون
يس#تحقان ت#قدي#را ك#بيرا الس#تخدام م#وارده#ما ال#شحيحة ف#ي ت#قدي#م امل#ساع#دة اإلن#سان#ية إل#ى
ه ##ذا ال ##عدد م ##ن ال ##الج ##ئني ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،ول ##كن م ##ا ل ##م ت ##ساع ##ده ##ما دول
أع##ضاء أخ##رى ف##ي امل##نظمة ،ف##إن ق##درات##هما ع##لى م##واص##لة تح##مل ه##ذا ال##عبء س##وف ت##تقلص.
وف#ي ه#ذا ال#صدد ،يس#تحق ق#رار مج#لس امل#نظمات اإلن#سان#ية ف#ي م#نظمة ال#تعاون اإلس#الم#ي
ت ##قدي ##م امل ##ساع ##دة اإلن ##سان ##ية ال ##عاج ##لة للمس ##لمني ال ##نازح ##ني ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى،
20 UN News Centre, 22 February 2014
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ف##ضال ع##ن امل##وج##ودي##ن م##نهم ف##ي م##خيمات ال##الج##ئني ف##ي ال##كام##يرون وت##شاد ،ال##ثناء الش##دي##د.
ول ##ألس ##ف ،ك ##ما ذك ##ر األم ##ني ال ##عام مل ##نظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي" ،بس ##بب ع ##دم وج ##ود ق ##درات
م ##ال ##ية م ##ن األم ##ان ##ة ال ##عام ##ة ،ج ##هودن ##ا ف ##ي امل ##جال اإلن ##سان ##ي مح ##دودة ع ##لى ال ##رغ ##م م ##ن ت ##زاي ##د
ال##حاج##ة وزي##ادة ال##طلبات " . 21والس##تكمال ال##جهود ال##تي ت##بذل##ها األم##ان##ة ال##عام##ة ل##لمنظمة،
وال##دول األع##ضاء ،م##ن األه##مية ب##مكان إش##راك م##نظمات امل##جتمع امل##دن##ي ف##ي م##نظمة ال##تعاون
اإلس#الم#ي .ول#ألس#ف ،ل#م ت#كن م#ن ب#ني ال#وك#االت اإلن#سان#ية ال#دول#ية وامل#نظمات غ#ير ال#حكوم#ية
ال#تي ت#رب#و ع#لى الخ#مسني ال#تي ك#ان#ت ت#عمل ف#ي ب#ان#غي ،أي واح#دة م#ن ال#دول األع#ضاء ف#ي
م ##نظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي .ف ##ي ه ##ذا ال ##صدد ،ك ##ان ت ##دش ##ني األم ##ني ال ##عام ملج ##لس امل ##نظمات
اإلن#سان#ية ف#ي م#نظمة ال#تعاون اإلس#الم#ي ت#طورا ل#قي ال#ترح#يب .وم#ن ش#أن ح#صول م#نظمات
امل#جتمع امل#دن#ي  -ال#تي ش#كلت مج#لسا ً ل#لعمل ت#حت م#ظلة م#نظمة ال#تعاون اإلس#الم#ي  -ع#لى
ال## #صفة االس## #تشاري## #ة ل## #دى م## #نظمة ال## #تعاون اإلس## #الم## #ي أن ي## #مكنها م## #ن ال## #عمل ع## #لى ج## #مع
األم ##وال ل ##دع ##م األنش ##طة اإلن ##سان ##ية ف ##ي دول م ##نظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي ال ##تي ت ##عان ##ي م ##ن
أزمات.
‑

وت#عد ال#جوان#ب امل#ال#ية واإلن#سان#ية ل#ألزم#ة ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ،وال#تي ب#دون#ها ل#ن
ي#كون ال#طري#ق إل#ى ال#حياة ال#طبيعية ف#ي ال#بالد س#ال#كا ،وظ#يفة ت#قوم ب#ها ال#صنادي#ق أس#اس#ا.
وم ##ع ذل ##ك ،ف ##إن امل ##صال ##حة واالن ##تخاب ##ات ،وال ##تي ت ##أت ##ي ض ##من امل ##راح ##ل ال ##نهائ ##ية ف ##ي ال ##جهود
امل##بذول##ة ل##تحقيق االس##تقرار ال##سياس##ي ،ت##تسم ب##قدر أك##بر م##ن ال##تعقيد .ف##هناك ح##اج##ة إلج##راء
م##شاورات أوس##ع م##ع م##مثلي امل##جتمعات املس##لمة املح##لية امل##تضررة ق##بل ات##خاذ م##وق##ف ب##شأن
ه##ذه امل##رح##لة م##ن ال##برن##ام##ج االن##تقال##ي .وي##ذك##ر أن ال##تكلفة امل##ال##ية واآلث##ار ال##جغراف##ية ال##سياس##ية
امل ##ترت ##بة ع ##لى م ##شارك ##ة م ##نظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي ف ##ي ك ##ل م ##راح ##ل م ##بادرة ال ##نقاط الس ##ت
امل##ذك##ورة آن##فاً ،لح##ل األزم##ات ف##ي ج##مهوري##ة اف##ري##قيا ال##وس##طى ،م##رت##فعة .إال أن##ه م##ن ال##واض##ح
أن م ## #نظمة ال ## #تعاون اإلس ## #الم ## #ي ال ي ## #نظر إل ## #يها ع ## #لى أن ## #ها ت ## #قوم ب ## #دور رئ ## #يسي ف ## #ي أزم ## #ة
ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى .وم##ع ذل##ك ،وم##ن أج##ل امل##صلحة ال##سياس##ية ،يس##تحسن أن ت##كون
م ##نظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي ع ##لى ات ##صال وث ##يق ج ##دا م ##ع االت ##حاد األف ##ري ##قي ف ##ي أي ت ##دخ ##ل
ت#عتزم ال#قيام ب#ه ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى .ف#في ال#وق#ت ال#ذي ت#داف#ع امل#نظمة ع#ن ح#قوق
املس ##لمني األب ##ري ##اء ،وك ##ثير م ##نهم ح ##رم ب ##وح ##شية م ##ن ح ##يات ##ه وس ##بل ع ##يشه ،ي ##جب ع ##ليها أي ##ضا
ت##جنب ال##تعرض ل##لوص##ف ب##أن##ها ت##برر األع##مال اإلج##رام##ية ال##تي ق##ام ب##ها ال##جنود امل##ارق##ون م##ن
السيليكا وإن كانوا مسلمني.
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ل ##يس ه ##ناك ش ##ك ف ##ي أن املس ##لمني ك ##ان ##وا أك ##بر ض ##حاي ##ا ان ##تهاك ##ات ح ##قوق اإلن ##سان ال ##تي
ح#دث#ت ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى م#نذ ي#ناي#ر  ،2013ول#ذل#ك ي#تعني ع#لى م#نظمة ال#تعاون
اإلس#الم#ي أن تح#رص ع#لى ت#حقيق ال#عدال#ة ف#ي ال#تحقيقات ال#تي س#وف ت#تبع ذل#ك .وإال ف#إن
م ##ا ح ##دث ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ي ##مكن أن يس ##بب س ##اب ##قة ل ##الع ##تداء ع ##لى ح ##قوق
اإلن ##سان األس ##اس ##ية للمس ##لمني ف ##ي ال ##بلدان ال ##تي ي ##شكلون ف ##يها أق ##لية ،ك ##ما ه ##و ال ##حال ف ##ي
م ##عظم ب ##لدان وس ##ط أف ##ري ##قيا وش ##رق ##ها وج ##نوب ##ها .ف ##ي ال ##واق ##ع ،إن ل ##م ي ##تم وأد ذل ##ك ف ##ي مه ##ده،
ف##إن##ه ي##مكن أن ي##شجع اإلس##الم##وف##وب##يا ف##ي ال##بلدان ال##تي ع##اش ف##يها املس##لمون وامل##سيحيون
ف#ي س#الم ل#عدة ع#قود .ل#ذل#ك ،ال ي#نبغي أن ي#نظر إل#ى امل#أس#اة ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى
م## #ن م## #نظور ج## #مهوري## #ة أف## #ري## #قيا ال## #وس## #طى وح## #ده## #ا ،ول## #كن ملج## #مل م## #ا ت## #مثله ف## #ي ال## #حاض## #ر
واملستقبل.
الب#د م#ن م#ساع#دة املس#لمني امل#تضرري#ن م#ن األزم#ة ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ف#ي تج#ميع
س#جالت ت#وث#ق ال#خسائ#ر البش#ري#ة وامل#ادي#ة ال#تي ت#كبدوه#ا ،وذل#ك م#ن أج#ل ال#سعي إل#ى ال#حصوص
ع#لى ت#عوي#ض ع#نها ف#ي املس#تقبل ،وك#ذا رف#ع دع#وى أم#ام امل#حكمة ال#جنائ#ية ال#دول#ية ول#جنة األم#م
املتح## #دة ل## #لتحقيق ب## #شأن ج## #مهوري## #ة أف## #ري## #قيا ال## #وس## #طى ،ول## #دى امل## #قرر ال## #خاص ملج## #لس ح## #قوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
وي#نبغي دع#م ك#بار أئ#مة ب#ان#غي ،ع#مر ك#وب#ني الي#ام#ا ،ون#ظيره امل#سيحي ،ال#قس دي#ودون ن#زاب#االي#نا،
وتشجيعهما في جهودهما الرامية إلى تحقيق املصالحة.
وي ##جب ع ##لى امل ##نظمة أن ت ##تأك ##د م ##ن إن ##زال أش ##د ال ##عقاب ب ##مقترف ##ي ج ##ميع االن ##تهاك ##ات ال ##جسيمة
ل##حقوق اإلن##سان ال##تي ت##م ارت##كاب##ها ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى ،ب##غض ال##نظر ع##ن ان##تماء
مقترفيها ،وذلك لردع مثل هذه االنتهاكات.
وت ##دع ##و ال ##هيئة األم ##ان ##ة ال ##عام ##ة ل ##لمنظمة وال ##دول األع ##ضاء إل ##ى ال ##تعاون م ##ع االت ##حاد األف ##ري ##قي،
وإل#ى إش#راك ف#رن#سا ع#لى أس#اس#ا ث#نائ#ي بس#بب ت#أث#يره#ا ف#ي أف#ري#قيا ال#وس#طى ،وك#ذا م#ع األم#ني
ال ##عام ل ##ألم ##م املتح ##دة ومج ##لس ح ##قوق اإلن ##سان ،وذل ##ك م ##ن أج ##ل إي ##جاد ت ##سوي ##ة ع ##اج ##لة وم ##قبول ##ة
لألزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
اع#تمدت ال#هيئة ه#ذا ال#تقري#ر وال#وث#يقة امل#رف#قة ب#ه ف#ي دورت#ها ال#عاج#ية ال#خام#سة ال#تي ع#قدت ف#ي
م ##قر امل ##نظمة بج ##دة م ##ن  1إل ##ى  5ي ##ون ##يو  .2014وت ##حث ال ##هيئة مج ##لس وزراء ال ##خارج ##ية ع ##لى
اع#تماد وإق#رار ه#ذا ال#تقري#ر ،ب#ما ف#ي ذل#ك ال#طلب ب#ال#سماح ل#لهيئة ب#االس#تمرار ف#ي رص#د أوض#اع
ح#قوق اإلن#سان ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ب#ال#نياب#ة ع#ن امل#نظمة .وب#ال#فعل ،وم#ن ل#كي ي#كون
مج##لس وزراء ال##خارج##ية م##حيطا ب##صورة ك##ام##لة ب##أب##عاد ح##قوق اإلن##سان ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا
ال##وس##طى ،ي##نبغي ل##لهيئة ال##دائ##مة ل##حقوق اإلن##سان م##واص##لة رص##د ت##نفيذ م##بادرة ل##ألم##م املتح##دة
ذات ال#نقاط الس#ت ،وال#تحقيقات ال#تي ت#قوم ب#ها امل#حكمة ال#جنائ#ية ال#دول#ية وال#لجنة ال#دول#ية ل#ألم#م
املتح##دة ب##شأن ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى وت##قدي##م ت##قاري##ر ف##ي ه##ذا ال##صدد ،ف##ضال ع##ن ال##تأك##د
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م ##ن ح ##ماي ##ة م ##صال ##ح ال ##ضحاي ##ا املس ##لمني امل ##تضرري ##ن ف ##ي مج ##لس ح ##قوق اإلن ##سان ف ##ي األم ##م
املتحدة والجمعية العامة لألمم املتحدة.
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مرفق إضافي
للتقرير الخاص بوضع حقوق اإلنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى
اع##تمد ت##قري##ر ال##هيئة ال##دائ##مة املس##تقلة ل##حقوق اإلن##سان ال##ذي ص##در ع##ن وض##ع ح##قوق اإلن##سان
ف ##ي ج ##مهوري ##ة أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ب ##عد دي ##سمبر  2013ع ##لى س ##لسلة م ##ن ال ##تقاري ##ر ح ##ول ه ##ذا
امل##وض##وع أص##درت##ها ع##دد م##ن م##نظمات دول##ية غ##ير ال##حكوم##ية م##عنية ب##حقوق اإلن##سان ،وع##دد م##ن
ال ##وك ##االت اإلن ##سان ##ية ،ف ##ضال ع ##ن تح ##ليل ال ##هيئة له ##ذه ال ##تقاري ##ر وال ##توص ##يات امل ##قدم ##ة ف ##ي ه ##ذا
ال#صدد .وي#شكل ه#ذا امل#رف#ق اإلض#اف#ي ت#كملة ل#لتقري#ر ،ت#عتمد ع#لى ت#قري#ر ال#زي#ارة امل#يدان#ية ل#لهيئة
إل#ى ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ف#ي ال#فترة م#ن  16إل#ى  21م#اي#و  2014ب#صفتي ع#ضوا ف#ي
وفد املنظمة الذي أرسل إلى هناك لتقييم الحاجيات اإلنسانية لضحايا األزمة.
وب ##اع ##تباره ت ##كملة ل ##لتقري ##ر ال ##رئ ##يسي ،ي ##حاول ه ##ذا امل ##رف ##ق اإلض ##اف ##ي اس ##تكشاف امل ##جاالت ال ##تي
أغفلها التقرير أو التي لم يتطرق لها بالتفصيل ،وهي كما يلي:
 (1الحق فeي الeحياة :وي#عد ه#ذا ال#حق م#ن أه#م ح#قوق اإلن#سان األس#اس#ية .ف#بعد
خ##مسة أشه##ر م##ن ان##دالع األزم##ة ال##طائ##فية ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى ،ال
ي ##زال املس ##لمون يَُ # #قتَّلون ف ##ي ال ##عاص ##مة ب ##ان ##غي .وق ##د ف ##ر أك ##ثر م ##ن  %90م ##ن
املس ## #لمني م ## #ن ال ## #بالد ،وه ## #و ي ## #عيشون ف ## #ي أوض ## #اع م ## #أس ## #اوي ## #ة ف ## #ي م ## #خيمات
ال ##نازح ##ني أو ف ##ي م ##خيمات ال ##الج ##ئني خ ##اص ##ة ف ##ي ال ##كام ##يرون وت ##شاد .ك ##ما أن
ه ## #ناك آالف ال ## #نازح ## #ني امل ## #سيحيني ل ## #كنهم ال ي ## #تعرض ## #ون ل ## #لتقتيل ع ## #لى غ ## #رار
م##واط##نيهم املس##لمني .وال##يوم ،ل##م ي##تبق ف##ي ب##ان##غي س##وى ح##وال##ي  1000مس##لم
م#ن أص#ل  250أل#ف مس#لم ك#ان#وا ي#قطنون امل#دي#نة ق#بل تفج#ر ه#ذه األزم#ة ،وه#م
م#حاص#رون ف#ي ح#ي ال#كيلوم#تر  .5وك#ل م#حاول#ة للخ#روج م#ن ه#ذا ال#حي ن#تيجتها
ال ##قتل ع ##لى أي ##دي م ##يليشيات األن ##تي ب ##االك ##ا امل ##سيحية ال ##تي ت ##حيط ب ##امل ##نطقة.
وخ ##الل ف ##ترة زي ##ارت ##نا ،ت ##عرض املس ##لمون ال ##ذي ##ن غ ##ام ##روا ب ##مغادرة ه ##ي امل ##نطقة
ل ##لقتل ،ب ##من ف ##يهم أح ##د األش ##خاص ال ##ذي ##ن أخ ##رج ##وا م ##ن س ##يارة أج ##رة وت ##م ذب ##حه
أم ##ام أع ##ني ب ##عض أع ##ضاء وف ##دن ##ا .وأك ##ثر م ##ا ي ##بعث ع ##لى الح ##زن أن ##ه ب ##ال ##رغ ##م م ##ن
وج ## #ود ق ## #وات االت ## #حاد األف ## #ري ## #قي وال ## #قوات ع ## #ملية س ## #نغاري ال ## #فرن ## #سية ،إال أن
م##يليشيات األن##تي ب##االك##ا امل##سيحية الت##زال ت##مارس ال##تقتيل بح##ري##ة .وف##ي ال##فندق
ال##ذي ك##نا ن##قيم ف##يه ،وه##و ال##فندق ال##وح##يد اآلم##ن ف##ي ب##ان##غي ،ك##ان ي##قيم خ##مسة
مس## #لمني م## #نذ دي## #سمبر  2013وي## #دف## #عون ح## #وال## #ي  300دوالر أم## #ري## #كي ف## #ي
ال#يوم ،ل#كنهم ال يس#تطيعون الخ#روج ع#ن ن#طاق ال#فندق خ#وف#ا م#ن ق#تلهم .أح#ده#م
اض ##طر ل ##تغيير اس ##مه م ##ن أب ##وب ##كر إل ##ى االس ##م امل ##سيحي أالن ل ##حفظ ح ##يات ##ه.
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ول##ألس##ف ف##إن ع##الم##ة ال##صالة ع##لى جبه##ته ت##كشف ه##وي##ته .وت##رى ال##هيئة أن ع##لى
م ##نظمة ال ##تعاون اإلس ##الم ##ي أن ت ##صدر ن ##داء اس ##تغاث ##ة إلن ##قاذ ه ##ؤالء األش ##خاص
م## #ن وض## #عهم امل## #أس## #اوي .واك## #تشفنا أن ه## #ناك مج## #موع## #ة أخ## #رى م## #ن املس## #لمني
ي##تعرض##ون ل##إلب##ادة ف##ي ص##مت ع##لى أي##دي م##يليشيا األن##تي ب##االك##ا دون أن ي##نتبه
ل ## # # #هم امل ## # # #جتمع ال ## # # #دول ## # # #ي .وي ## # # #تعلق األم ## # # #ر ب ## # # #ال ## # # #رع ## # # #اة ال ## # # #رح ## # # #ل م ## # # #ن إث ## # # #نية
"ف ##ول ##ون ##ي" )م ##بورورو( .ف ##وف ##قا ل ##لتقاري ##ر ال ##تي ت ##صلنا م ##ن املس ##لمني امل ##تبقني ف ##ي
ب#ان#غي وأول#ئك ال#ذي#ن ي#عيشون ف#ي م#خيمات ال#الج#ئني ف#ي ال#كام#يرون ،ق#تل م#ئات
م##ن ه##ؤالء ال##رع##اة ال##رح##ل وس##لبت ق##طعان##هم ع##لى أي##دي م##يليشيا األن##تي ب##االك##ا.
وق ##د ص ##ادف ##ت ال ##هيئة أح ##د ه ##ؤالء ال ##رح ##ل ف ##ي م ##خيم ل ##الج ##ئني ف ##ي ال ##كام ##يرون
ف#أخ#بره#ا ب#أن#ه ف#قد أك#ثر م#ن  200ب#قرة .واملح#زن أن#ه م#ن ال#صعوب#ة ب#مكان ت#قييم
ع##دد املس##لمني ال##ذي##ن ق##تلوا م##نذ دي##سمبر  ،2013ألن##ه ل##م ت##تمكن أي وك##ال##ة م##ن
دخول أغلب املحافظات خارج بانغي التب تشهد أعماال وحشية مماثلة.
 (2حeريeة الeديeن :إن آالف املس##لمني ال##ذي##ن ق##تلوا ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى
إن#ما ق#تلوا ل#كون#هم مس#لمني .وف#ي ب#عض ال#حاالت ،ي#تم ال#تمثيل ب#جثث ال#قتلى وال
ي ##سمح ب ##دف ##نها وف ##قا ل ##لتعال ##يم اإلس ##الم ##ية .ك ##ان ع ##دد امل ##ساج ##د ف ##ي ب ##ان ##غي ق ##بل
األزم## #ة ي## #قدر ب  36مسج## #دا ل## #م ي## #تبق م## #نها ال## #يوم إال وث## #الث## #ة م## #ساج## #د ،ف## #يما
ت#حول#ت األراض#ي ال#تي ك#ان#ت ف#يها ه#ذه امل#ساج#د إل#ى ف#ضاء ي#لعب األط#فال ف#يه
ك ##رة ال ##قدم! ول ##قد أث ##ار امل ##جتمع املس ##لم ف ##ي ب ##ان ##غي م ##عنا ه ##ذه م ##سأل ##ة وض ##ع
م## #ساج## #ده## #م ودوره## #م ال## #تي ت## #عرض## #ت لله## #دم .وه## #م ي## #حتاج## #ون إل## #ى ال## #تزام م## #ن
ال#حكوم#ة امل#ؤق#تة ب#مساع#دت#هم إلع#ادة ب#ناء ب#يوت#هم وب#ناء امل#ساج#د ف#ي ن#فس ال#قطع
األرض ##ية ال ##تي ك ##ان ##ت ع ##ليها .وف ##ي ه ##ذا ال ##صدد ،م ##ن امل ##هم ج ##دا ت ##سجيل ج ##ميع
م ##ناط ##ق ال ##عبادة ال ##تي ت ##م ت ##دم ##يره ##ا ف ##ي أق ##رب وق ##ت م ##مكن .إن ح ##ري ##ة ال ##عبادة
أس## #اس## #ية ألي م## #حاول## #ة ل## #تضميد الج## #راح ال## #تي س## #ببتها األزم## #ة ،وي## #تعني ع## #لى
ال ##حكوم ##ة امل ##ؤق ##تة أن ت ##كون ف ##ي املس ##توى وأن ت ##قوم ب ##واج ##بها .وردا ع ##لى س ##ؤال
ط##رح##ه ب##عض املس##لمني وب##عض امل##سيحيني ع##لى ال##هيئة ع##ما إذا ك##ان##ت ال##حكوم##ة
امل ##ؤق ##تة ت ##بذل م ##ا ف ##ي وس ##عها ل ##تحقيق امل ##صال ##حة ال ##تي ت ##حتاج ##ها ال ##بالد ب ##صورة
ع#اج#لة ،ك#ان ال#جواب ف#ي مج#مله ب#الس#لب .وال ي#مكن إال أن ي#كون ك#ذل#ك ف#ي وق#ت
ال ي##زال ال##ناس ي##تعرض##ون ف##يه ل##لتقتيل ال ألم##ر إال بس##بب م##عتقده##م .ب##عد وه##ذه
ال ##زي ##ارة ،ت ##رس ##خت ل ##دة ال ##هيئة ق ##ناع ##ة م ##فاده ##ا أن م ##داواة الج ##راح ال ##ناج ##مة ع ##ن
ال ##صراع ##ات ال ##قائ ##مة بس ##بب االخ ##تالف ##ات ال ##عرق ##ية واإلي ##دي ##ول ##وج ##ية وال ##سياس ##ية
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أص ##عب م ##ن م ##داواة الج ##راح ال ##نات ##جة ع ##ن االخ ##تالف ##ات ف ##ي ال ##دي ##ن ،وال ##تي ت ##ميل
إلى أن تكون أكثر انتشارا.
 (3دور قeeوات عeeملية سeeنغاري الeeفرنeeسية :إن امل ##جتمع املس ##لم ف ##ي ج ##مهوري ##ة
أف#ري#قيا ال#وس#طى ال ي#ثق ب#امل#رة ف#ي ق#وات س#نغاري ال#فرن#سية ف#ي ال#بالد .ويظه#ر
ه##ذا م##ن ال##شعارات ال##كثيرة ال##تي تنتش##ر ف##ي ج##ل م##ناط##ق ب##ان##غي م##ثل ع##بارات
"ف ##رن ##سا ع ##دو اإلس ##الم ##ي" و "ال ##جنود ال ##فرن ##سيون غ ##ير م ##رح ##ب ب ##هم ه ##نا" .ت ##مة
م ##زاع ##م ب ##أن ال ##قوات ال ##فرن ##سية رف ##ضت ح ##ماي ##ة األق ##لية املس ##لمة أث ##ناء ت ##عرض ##هم
ل##لتقتيل ف##ي ب##ان##غي" ،ألن ف##رن##سا ال ت##ري##د أن ي##نظر إل##يها ع##لى أن##ها م##نحازة ف##ي
ال##صراع ب##ني م##يليشيات ال##سيليكا واألن##تي ب##االك##ا .وق##ال##ت ه##يوم##ن راي##تس وات##ش
ف##ي ت##قري##ره##ا ال##ذي ص##در ف##ي " 28/1/2014إن ق##وات س##نغاري ال##فرن##سية،
ال##تي ت##عمل ع##لى ن##زع س##الح ال##سيليكا ،ت##تردد ف##ي غ##ال##ب األح##يان ف##ي ال##تدخ##ل
ألن## #ها ت## #رى أن## #ه ل## #يس ب## #إم## #كان## #ها االن## #حياز ل## #طرف م## #ا ،وح## #تى ع## #ندم## #ا ي## #تعرض
املس ##لمون –ال ##ذي أص ##بحوا ع ##زال اآلن -ل ##لقتل ف ##ي الهج ##مات االن ##تقام ##ية ال ##تي
ت ##شنها أن ##تي ب ##االك ##ا" .وق ##ال ##ت م ##فوض ##ة األم ##م املتح ##دة ل ##حقوق اإلن ##سان ،ن ##اف ##ي
ب ##يالي ،ب ##دوره ##ا ف ##ي " 20/1/2014إن ف ##رن ##سا ت ##رك ##ت الج ##ماع ##ات املس ##لمة
ع##رض##ة للهج##مات ب##مبادرت##ها ن##زع س##الح م##يليشيا ال##سيليكا" .وال##صعب ف##ي ظ##ل
ه#ذه االع#تراف#ات ت#بدي#د ش#ك امل#جتمعات املس#لمة ف#ي ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى
وغ##ياب ث##قتها ف##ي ال##فرن##سيني" .ل##كن ف##رن##سا ،ب##اع##تباره##ا ق##وة اس##تعماري##ة س##اب##قا،
س ##تضل ت ##مارس دورا م ##هيمنا ف ##ي أف ##ري ##قيا ال ##وس ##طى ،س ##واء م ##ن خ ##الل ت ##دخ ##لها
امل##باش##ر ف##ي إط##ار ع##ملية س##نغاري ،أو ت##حت م##ظلة ع##ملية ح##فظ الس##الم األم##مية
امل#وس#عة امل#قررة ف#ي شه#ر س#بتمبر .وال#سؤال ال#ذي ي#طرح ن#فسه ه#و :ك#يف ي#مكن
ل#فرن#سا ،ال#تي ال ي#عتبره#ا املس#لمون ط#رف#ا م#حاي#دا ،أن ت#كون وس#يطا ف#ي األزم#ة
ف##ي أف##ري##قيا ال##وس##طى؟ ت##رى ال##هيئة أن ع##لى امل##نظمة زي##ادة دوره##ا ف##ي ال##جهود
ال##دب##لوم##اس##ية الس##تعادة الس##الم ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى ب##ال##تعاون م##ع
ف#رن#سا وأدوات األم#م املتح#دة ،ب#ما ف#ي ذل#ك زي#ادة م#شارك#تها ف#ي ع#مليات ح#فظ
السالم األممية في هذا البلد املضطرب.
 (4تeحقيقات حeقوق اإلنeسان فeي أعeمال الeعنف فeي جeمهوريeة أفeريeقيا
ال eeوس eeطى :ك ##ما ذك ##رت ال ##هيئة ف ##ي ت ##قري ##ره ##ا ،أج ##رى مج ##لس األم ##ن ال ##دول ##ي
وامل## #حكمة ال## #جنائ## #ية ال## #دول## #ية ومج## #لس ح## #قوق اإلن## #سان ال## #تاب## #ع ل## #ألم## #م املتح## #دة
ت##حقيقات ب##شأن االن##تهاك##ات ال##جسيمة ل##حقوق اإلن##سان ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا
#بني أن امل##جتمعات املس##لمة امل##تبقية
ال##وس##طى .وخ##الل زي##ارة ال##هيئة له##ذا ال##بلد ،تّ #
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ل ##م ت ##كن ع ##لى ع ##لم به ##ذه ال ##تحقيقات ،ن ##اه ##يك ع ##ن االس ##تعداد ال ##جيد ل ##ها .وع ##لى
س## #بيل امل## #ثال ،اك## #تشفت أن## #ه ب## #اس## #تثناء ال## #قتلى ال## #ذي## #ن ي## #ؤت## #ى ب## #جثام## #ينهم إل## #ى
املسج ##د ل ##لصالة ع ##ليهم ،ال ت ##وج ##د إح ##صاءات دق ##يقة ب ##أع ##داد املس ##لمني ال ##ذي ##ن
ت ##عرض ##وا ل ##لقتل .ك ##ما أن ##ه ال ت ##وج ##د س ##جالت دق ##يقة ب ##ممتلكات ##هم ال ##تي ت ##عرض ##ت
للتخ ##ري ##ب وال ##تدم ##ير ،وذل ##ك ن ##ظرا ل ##كون م ##عظم املس ##لمني ق ##د غ ##ادروا ال ##بالد .ول ##م
ت#تعرض م#ئات امل#حالت ال#تجاري#ة امل#ملوك#ة للمس#لمني للنه#ب فحس#ب ،ول#كنها ت#مت
ت ##سوي ##تها ب ##األرض ك ##ذل ##ك .وك ##ان م ##ن ال ##واض ##ح ج ##دا ً أن امل ##جتمعات املس ##لمة ف ##ي
ح ##اج ##ة إل ##ى امل ##ساع ##دة ال ##قان ##ون ##ية ل ##تمكني أف ##راده ##ا م ##ن اإلدالء ب ##شهادات ##هم أم ##ام
ف ## #رق ال ## #تحقيق ال ## #عدي ## #دة ال ## #تي ت ## #م إن ## #شاؤه ## #ا خ ## #صيصا لج ## #مهوري ## #ة أف ## #ري ## #قيا
ال ##وس ##طى ،ف ##ضال ع ##ن إع ##داد س ##جالت أك ##ثر دق ##ة ب ##ال ##خسائ ##ر امل ##ادي ##ة والبش ##ري ##ة.
وح#تى اآلن ،ي#تم ال#تقييد ي#دوي#ا ف#ي ج#ميع ال#سجالت ،وم#ن ش#أن ت#وف#ير ح#اس#وب
واحد أو اثنني أن يسهل كثيرا ً من مهمة التسجيل والتوثيق.
 (5تعليق ع eeملية ك eeيمبرل eeي إلص eeدار ش eeهادات امل eeنشأ :ت## #م ت## #عليق ع## #ضوي## #ة
ج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ف#ي ع#ملية ك#يمبرل#ي إلص#دار ش#هادات امل#نشأ ي#ون#يو
ع#ام  ،2013وم#نذ ذل#ك ال#حني ل#م ت#وق#ف ت#داول امل#اس امل#نتَج ف#ي ه#ذا ال#بلد ف#ي
س#وق امل#اس ال#دول#ية م#ن ال#ناح#ية ال#قان#ون#ية .وق#د تس#بب ه#ذا ال#تعليق ف#ي ح#رم#ان
ال##بالد م##ن ح##وال##ي  50%م##ن ع##ائ##دات##ها .وخ##الل زي##ارت##نا ،ط##لبت ال##حكوم##ة امل##ؤق##تة
م## #ن دول م## #نظمة ال## #تعاون اإلس## #الم## #ي أن ت## #مارس ال## #ضغط ن## #ياب## #ة ع## #نها ل## #رف## #ع
ال#تعليق .وم#ع ذل#ك ،وع#ندم#ا ن#اقش#ت ال#هيئة ه#ذا ال#طلب م#ع ق#ادة امل#جتمع املس#لم،
الح## #ظت أن وج## #هات ن## #ظره## #م ك## #ان## #ت م## #تضارب## #ة ب## #شكل واض## #ح م## #ع وج## #هة ن## #ظر
ال ##حكوم ##ة امل ##ؤق ##تة .وك ##ان املس ##لمون ي ##سيطرون ع ##لى ت ##جارة امل ##اس ق ##بل ال ##نزاع،
ول##كن ب##عد امل##ذب##حة ال##تي ن##فذه##ا م##ناه##ضو ال##باالك##ا ،أص##بحت ح##قول امل##اس اآلن
ت ## #حت س ## #يطرة م ## #ا ي ## #سميه رئ ## #يس ال ## #وزراء "ال ## #عصاب ## #ات اإلج ## #رام ## #ية" .وي ## #عتقد
املس##لمون أن رف##ع ال##عقوب##ات امل##فروض##ة ع##لى ت##صدي##ر امل##اس ف##ي ه##ذا ال##وق##ت ل##ن
ي ##ؤدي إال إل ##ى ت ##عزي ##ز ق ##وة ال ##عصاب ##ات اإلج ##رام ##ية ،وب ##ال ##تال ##ي سيج ##د املس ##لمون
ال ##ذي ##ن أج ##بروا ع ##لى ال ##فرار م ##ن ال ##بالد ص ##عوب ##ات أك ##بر ف ##ي اس ##تعادة ن ##شاط ##هم
ن##شاط##هم ال##ساب##ق ف##ي ه##ذا امل##جال ع##ند ع##ودت##هم إل##ى ال##بالد .ووف##قا ً ل##ذل##ك ،ت##عتقد
امل##جتمعات املس##لمة أن##ه ل##م ي##حن ال##وق##ت ب##عد ل##رف##ع ه##ذه ال##عقوب##ات .وت##عتقد ال##هيئة
أن رف#ع ال#عقوب#ات ب#شأن ع#ملية ك#يمبرل#ي إلص#دار ش#هادات امل#نشأ ال ي#نبغي أن
ُيناقش بمعزل عن عملية املصالحة الشاملة في البالد.

!22

 (6انeeتخابeeات فeeبرايeeر  :2015ع ##لى ال ##رغ ##م م ##ن م ##واف ##قة األم ##م املتح ##دة ،ب ##موج ##ب
ق##رار م##ن مج##لس األم##ن ال##دول##ي ،ع##لى إج##راء االن##تخاب##ات ف##ي ج##مهوري##ة أف##ري##قيا
ال ##وس ##طى ،إال أن إج ##راء "ان ##تخاب ##ات ش ##ام ##لة للج ##ميع وح ##رة ون ##زي ##هة " ف ##ي ه ##ذا
ال##بلد ف##ي م##وع##د ال ي##تجاوز ف##براي##ر  2015أم##ر مس##تحيل م##ن ال##ناح##ية ال##عملية.
ذل##ك أن##ه ،ح##تى ه##ذه اللح##ظة ،ال ي##زال املس##لمون ي##تعرض##ون ل##لتقتيل ف##ي ال##بالد،
ك ## #ما أن  % 50ت ## #قري ## #با م ## #ن س ## #كان ال ## #بالد ه ## #م ف ## #ي ح ## #اج ## #ة إل ## #ى م ## #ساع ## #دات
إن#سان#ية .وي#تفق ع#لى ه#ذا ال#رأي ج#ميع م#مثلي ال#وك#االت اإلن#سان#ية ال#عام#لة ف#ي
ب ##ان ##غي ت ##قري ##با ً .وال ##سؤال ه ##و ك ##يف وص ##ل مج ##لس األم ##ن ال ##دول ##ي ال ##تاب ##ع ل ##ألم ##م
املتح ## #دة إل ## #ى ه ## #ذه ال ## #نتيجة إذا ك ## #ان م ## #مثلو م ## #ختلف وك ## #االت األم ## #م املتح ## #دة
اإلن#سان#ية واإلن#مائ#ية ال#عام#لة ف#ي امل#يدان ل#هم رأي م#خال#ف؟ وع#ندم#ا تح#دث#ت إل#ى
ع ## #ضو س ## #اب ## #ق مس ## #لم م ## #ن الج ## #معية ال ## #وط ## #نية ح ## #ول م ## #دى اس ## #تعداد املس ## #لمني
ل#لمشارك#ة ف#ي االن#تخاب#ات ال#عام#ة ف#ي ف#براي#ر امل#قبل ،أج#اب ق#ائ#ال" :ع#ندم#ا ي#قات#ل
ال#ناس م#ن أج#ل ال#بقاء ع#لى ق#يد ال#حياة ،ت#كون االن#تخاب#ات ه#ي آخ#ر م#ا ي#تبادر
إل##ى ال##ذه##ن" .وأك##د أن أك##ثر م##ن  %90م##ن املس##لمني ف##ي دائ##رت##ه االن##تخاب##ية ق##د
ف##روا م##ن ب##ان##غي ،ب##ما ف##ي ذل##ك أف##راد ع##ائ##لته .وأض##اف ق##ائ##ال" :ك##ل ه##ذه م##كائ##د
ح##بكتها ف##رن##سا ل##كي ت##ضمن ب##قاء ج##مهوري##ة أف##ري##قيا ال##وس##طى ت##حت س##يطرت##ها
امل ُ ## #حكمة" .وع ## #ليه ،ف ## #إن ## #ي أوص ## #ي مج ## #ددا ً ب ## #أن ت ## #طرح دول م ## #نظمة ال ## #تعاون
اإلس##الم##ي ه##ذه امل##سأل##ة ف##ي مج##لس األم##ن به##دف م##راج##عة ق##رار مج##لس األم##ن
امل#ذك#ور ،ل#يس ف#قط ألن#ه ي#ضر ب#مصال#ح اآلالف م#ن املس#لمني ال#ذي#ن أرغ#موا ع#لى
ال ##فرار م ##ن ال ##بالد ،ول ##كن أي ##ضا ً ألن ##ه ال ي ##عكس ال ##واق ##ع االج ##تماع ##ي وال ##سياس ##ي
على األرض.
وأخ#يرا ،ف#قد ش#كلت ب#عد زي#ارة ال#هيئة لج#مهوري#ة أف#ري#قيا ال#وس#طى ق#ناع#ة م#فاده#ا
أن ع ##ملية امل ##صال ##حة ف ##ي ال ##بالد ت ##تطلب ن ##فسا ط ##وي ##ال ،وع ##لى م ##نظمة ال ##تعاون
اإلسالمي أن ترسم استراتيجية مالئمة على هذا األساس.
---
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