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 م72/2/2374هـ الموافق 72/4/7425التاريخ      73: البيان رقم 

 أمام اإلبادة اجلماعيةالوسطى املسلمون يف إفريقيا 

 :؛ وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد محمد بن عبد هللا ؛  نبي الهدى والرحمة  الحمد هلل رب العاملين ؛ والصالة والسالم على

 : تكشفت هذه الحقائق الفظيعة و املأساة في جمهورية إفريقيا الوسطى قد تابع اتحاد علماء إفريقيا ف

في  مواطني البلد أمام أنظار العالم ؛املسلمون من بصفة خاصة لها ألازمة في إفريقيا الوسطى إلى إبادة جماعية يتعرض تحول  -1

 .إلانسانية لم تمح بعد عارا في جبين رواندا ؛ وسجلت جمهورية في تعرض لها التوتس ي حادثة تذكر بجريمة إلابادة الجماعية التي 

ألاساليب الوحشية التي تنفذ بها هذه الجرائم من تقطيع للضحايا وحرق لألحياء في وسط املدن وأمام عدسات الكاميرا ولم  -2

 .للعدالةوتقديمهم وألاطفال، مما يحتم القيام بمالحقة ومعاقبة هؤالء املجرمين  يسلم من ذلك حتى النساء

عدم حياد القوات الفرنسية في نزع السالح وضعف فعالية القوات إلافريقية فسحت املجال أمام املليشيات إلاجرامية للقيام  -3

 .  دون خوف بهذه الجرائم 

فئات أدراج الرياح بسبب  ت لكنها ذهب، مواقف الزعماء الدينيين من املسيحيين واملسلمين في الدعوة إلى السلم كانت مشرفة  -4

 . فقدت مبادئ الدين وإلانسانية

ي ه تخاذل املجتمع الدولى ومواقفه الضعيفة للوقوف أمام هذه الجرائم البشعةفشل الاتحاد إلافريقي في القيام بمسئولياته و  -5

 . سمحت بتكرار مأساة رواندا مرة أخرى في القارة التي 

اد دهذا الوضع  إذا لم يتم تداركه عاجال فقد ينذر باتساعه والتسبب في حروب ذات طابع ديني وعرقي في املنطقة كلها ؛ فتز  -6

 . املعاناة في القارة املنكوبة أصال بمآسيها

املجتمع الدولي بدوله ومنظماته بضرورة إرسال إلى عاجال يوجه نداء اتحاد علماء إفريقيا فإن هذه املأساة وفظاعة هول انطالقا من 

والعمل على تحقيق ألامن لكل املواطنين بغض الطرف عن أعراقهم فورا، الجماعية القوات الكافية املحايدة إليقاف هذه إلابادة 

 .وأديانهم 

 : وقد قّرر الاتحاد ما يلي 

في مساجد الجمعة في كّل إفريقيا بل وسائر العالم ؛ ( 2114 فبراير  21 )هـ 1435ربيع الثاني  21،الجمعة تخصيص خطبة  -

 .للحث على التضامن مع املسلمين في إفريقيا الوسطى والدعاء من أجل عودة السلم والاستقرار إلى هذا البلد املنكوب

على اختالف اخل والالجئين في تشاد والكاميرون والكنغو حملة جمع تبرعات في كّل الدول ملساعدة املشردين في الدتنظيم  -

 .أديانهم وأعراقهم 

 .د وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى هللا على نبينا محم

 

 األمين العام

 

 رئيس اتحاد علماء إفريقيا
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