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 بٌان صحفً

 قتيال 061 تحصد مالي في مذبحة

 061 من أكثر فٌها قتل مجزرة فً بتوّرطهم لالشتباه أشخاص خمسة اعتقال عن مالً فً عسكرٌة مصادر أعلنت

ٌّادٌن بؤنّ  وٌشتبه. مارسآذار/ 23 السبت ٌوم فً البالد وسط فً الفوالن ثنٌةإ من شخصا    ٌدور التً الدوغون عرقٌة من ص

 رعاٌا ٌقطنها التً موبتً مدٌنة قرب أوغوساغو قرٌة فً بالمجزرة قاموا األراضً حٌازة على الفوالن وبٌن بٌنها بٌرك نزاع

 061 بلغت الجدٌدة "الحصٌلة إنّ  برس فرانس لوكالة دٌاللو أمادو المحلًّ المستشار وقال ...البالد وسط الفوالنً عرقٌة من

 .عرقً" "تطهٌرجرٌمة  إلى ٌرقى الهجوم أن معتبرا   األرجح"، على مجددا   وسترتفع قتٌال  

 وروى. األرض على الضحاٌا جثث تناثرت فٌما تماما   أحرقت عدٌدة منازل ثنٌناال برس فرانس فً فًصح وشاهد

 بمن إحراقها لقبٌ بٌوتال فً والنساء األطفال حجز ووصف المجزرة بعٌد الماضً السبت الجثث عد فً ساهم آخر شاهد

 ٌبلغ دٌالو علً ىٌدع ناج وقال. باألسلحة" ٌتحرك شًء كل وقتلوا بالبنزٌن شًء كل أحرقوا لقد. أحدا ٌوفروا لم هم"إن فٌها

 االعتداء نّفذوا .الرّضع" وقتلوا المنازل وأحرقوا النٌران وأطلقوا جاإوا لقد قّط، حٌاتً فً ذلك مثل شٌئا   أشاهد "لم عاما   55

 عتداءاال هذا وقع وقد. رادع ٌردعهم أن دون بالسواطٌر رإوسهم قّطعت أو لرصاصبا االضحاٌ خالله قتل الذي المرّوع

 05وهم  )مٌنوسما(، باسم والمعروفة المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ وقوات مالٌة نظامٌة قوات وجود من بالرغم الوحشً

 ستقرار.لً بهدف تحقٌق األمن وااللما أتت التً ،عنصر ألف

 مهّمتنا"، هذه.. هنا األمن إلى بحاجة "نحن وقال األمن بنشر الوعود رددٌل كٌتا بوبكر إبراهٌم مالًال الرئٌس خرج

 عرشه سقوط عواقب من وحذرهم المستعمر بالغرب استنجد لشعبه األمن هذا ٌوفر أن من وبدال. العدالة" "تحقٌقبـ متعّهدا  

 بعد مالً من نسحاباال بعدم األممٌة القوات على خارجٌته زٌرو ألح بٌنما. قةطالمن فً الغرب مصالح ٌحمً الذي لٌالضئ

 التً - الهشة - المكاسب ٌعرض قد مٌنوسما لقوات جزئً انسحاب أي أن من حذرو أمان أو أمن أي تحقٌق فً الذرٌع فشلها

 (اإلرهاب) خطر وجه فً كسد ٌعمل "بلدنا إن األمن مجلس أمام مٌغا وقال. الخطر إلى مالً فً النزاع إلنهاء تحقٌقها تم

هذا الذي  أمن أي  .. القارة" من أبعد حتى أو حدودنا من أبعد التحرك على الحركة هذه قدرة أو حجم أهمٌة من نقلل أال وعلٌنا

 !؟األمنً فشلها عن وتعلن البالد من واسعة أجزاء على السٌطرة فقدت حكومة هحققست

 وسٌطرة الشمال فً المسلح الصراع بدء مع ،2102 منذ رتتكر فقد مالً على بجدٌدة لٌست عنفال أعمال أن المالحظ

 فً حتقاناال درجة من زاد دولٌة بقوات المدعوم ًالفرنس التدخل أن إال. المدن كبرٌات على للحكومة مناوئة جماعات

 أن بالذكر وجدٌر. دالبال وسط وحشٌا   عرقٌا   طابعا   لتؤخذ المعتاد التوتر حالة من مإخرا   األوضاع تحولت وقد. المنطقة

 والتً 2102 منذ المتكررة العرقً التطهٌر موجات خالل الوسطى أفرٌقٌا جمهورٌة فً بالغ ألذى تعرضوا الفوالن المسلمٌن

 من بالرغم هذا وٌتم. والبلدات القرى وتدمٌر بحرق تقوم ثم العزل المدنٌٌن المسلحة الجماعات تقتلحٌث نفسها  المنهجٌةب تتم

 ظ السالم التابعة لألمم المتحدة.حف قوات من ا  ألف 04 من أكثر بلغ عسكري دعم دوجوو رنسًالف التدخل

 مرورا والهرسك بالبوسنة ءا  بد المسلمٌن على سبٌل   المستعمر للكافر فٌه جعلٌ   بلد كل فً هانفس المآسً تتكرر

 المشركٌن بنار ٌإونضٌست قادة مساعً حتفل ولن. ..الظلمة فٌها غىط التً المسلمٌن بالد من وغٌرها وبورما ندونٌسٌاإب

 .الطائفٌة والنعرات العنصرٌة آفات وٌنشر والفوضى الفساد فٌها ٌثٌر للمستعمر بالدهم وٌتركون

 والجهوٌة الطائفٌة بإنهاء كفٌل الناس عالقات فً تتحكم جعلها ثم ومن وإٌجادها المجتمع فً اإلسالم فكارأ تركٌز إن

 فً هللا شرع وتطبٌق ،شإوننا تدبٌر عن الظالمٌن ٌد رفعب إال لهذا سبٌل وال. المسلمٌن لبالد واألمان ناألم وإعادة البغٌضة

 .نابالدواحفظ  ناحفظااللهم  ،عنا وغضبك مقتك ارفع اللهم. الدارٌن فً ونسعد ربنا فنرضً أرضه
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