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DDaannss  qquuaattrree  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  cceennttrraallee,,  llee  ppoouuvvooiirr  aacccceennttuuee  lleess  pprreessssiioonnss  ccoonnttrree  ll’’ÉÉgglliissee
ccaatthhoolliiqquuee,,  eennggaaggééee  ddaannss  ll’’ooppppoossiittiioonn..  DDee  llaa  RRDD--CCoonnggoo  aauu  BBuurruunnddii,,  llee  nniivveeaauu  ddee  llaa
mmeennaaccee  ppaassssee  dd’’iinnqquuiiééttaanntt  àà  aallaarrmmiissttee..
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AAuu  CCaammeerroouunn,,  llaa  mmoorrtt  ssuussppeeccttee  dd’’uunn  éévvêêqquuee

DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  uunn  ccoonnflfliitt  ooppppoossee  lleess  éévvêêqquueess  ccaammeerroouunnaaiiss  eett

llee  ppoouuvvooiirr,,  tteennuu  ppaarr  PPaauull  BBiiyyaa,,  ddoonntt  llee  qquuaattrriièèmmee  mmaannddaatt  aarrrriivveerraa  àà

éécchhééaannccee  eenn  22001188..  EEnn  ccaauussee ::  llaa  mmoorrtt,,  ddéébbuutt  jjuuiinn,,  ddee  MMggrr  JJeeaann--MMaarriiee

BBeennooîîtt  BBaallaa,,  éévvêêqquuee  ddee  BBaafifiaa,,  vviillllee  dduu  cceennttrree  dduu  ppaayyss..  AAlloorrss  qquu’’iill  aavvaaiitt

ddiissppaarruu  ddaannss  llaa  nnuuiitt  dduu  3300  aauu  3311  mmaaii,,  ssoonn  ccoorrppss  aavvaaiitt  ééttéé  rreettrroouuvvéé  ddaannss  uunn

ccoouurrss  dd’’eeaauu,,  nnoonn  llooiinn  ddee  ssaa  vvooiittuurree,,  qquuii  ccoonntteennaaiitt  uunn  mmoott ::  ««  JJee  ssuuiiss  ddaannss

ll’’eeaauu..  »»

LL’’éévvêêqquuee  ss’’eesstt--iill  ssuuiicciiddéé ??  LLeess  rreessppoonnssaabblleess  ccaatthhoolliiqquueess  dduu  ppaayyss  nn’’oonntt

aauuccuunn  ddoouuttee ::  ppoouurr  eeuuxx,,  MMggrr  BBaafifiaa  aa  ééttéé  ««  bbrruuttaalleemmeenntt  aassssaassssiinnéé  »»..  UUnnee

vveerrssiioonn  ffrroonnttaalleemmeenntt  ccoonnttrreeddiittee  llee  44  jjuuiilllleett  ppaarr  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu

pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  aaffiffirrmmaanntt  qquuee  ««  llaa  nnooyyaaddee  eesstt  llaa  ccaauussee  llaa  pplluuss  pprroobbaabbllee

dduu  ddééccèèss  ddee  ll’’éévvêêqquuee  »»..

AA  LLIIRREE ::  MMoorrtt  dd’’uunn  éévvêêqquuee  aauu  CCaammeerroouunn ::  llee  vvrraaii--ffaauuxx  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  VVaattiiccaann

««  DDeevvaanntt  uunn  tteell  ddééssaavveeuu,,  cc’’eesstt  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddeess  éévvêêqquueess  qquuii  eesstt  ddiirreecctteemmeenntt

mmiissee  eenn  ccaauussee,,  eexxpplliiqquuee  PPaauull  SSaammaannggaassssoouu,,  eexx--ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  CCaarriittaass

ccaammeerroouunnaaiissee  eett  ccoonnssuullttaanntt  ppoouurr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  OONNGG..  SS’’iillss  nnee  ddiisseenntt  rriieenn,,

iillss  ppeerrddeenntt  ll’’ooppiinniioonn..  SS’’iillss  aappppoorrtteenntt  llaa  pprreeuuvvee  ddee  ccee  qquu’’iillss  aaffiffirrmmeenntt,,  iillss

!
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eennttrreenntt  eenn  ccrriissee  aavveecc  llee  ppoouuvvooiirr..  »»

LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ddéélliiccaattee  qquuee,,  sseelloonn  ccee  fifinn  ccoonnnnaaiisssseeuurr  ddee

ll’’ÉÉgglliissee  aauu  CCaammeerroouunn,,  llaa  CCoonnfféérreennccee  ééppiissccooppaallee  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt

aaffffaaiibblliiee  ppaarr  ddeess  ddiivviissiioonnss  iinntteerrnneess..  ««  LLee  rrééggiimmee  ppeennssee  qquu’’iill  ppeeuutt  dd’’aauuttaanntt

pplluuss  ffaacciilleemmeenntt  mmaallttrraaiitteerr  ll’’ÉÉgglliissee  »»,,  ppoouurrssuuiitt--iill..

EEnn  aavvrriill,,  ttrrooiiss  éévvêêqquueess  ccaammeerroouunnaaiiss  oonntt  ééttéé  ccoonnvvooqquuééss  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall

ddee  BBaammeennddaa  ((nnoorrdd--oouueesstt)),,  aaccccuussééss  dd’’aavvooiirr  ppoouusssséé  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  llaa  ggrrèèvvee..

UUnnee  ccrriissee  ppaarraallyyssee  eenn  eeffffeett  lleess  rrééggiioonnss  aanngglloopphhoonneess  dduu  CCaammeerroouunn  ddeeppuuiiss

nnoovveemmbbrree  22001155..  LLeeuurr  pprrooccèèss  ddeevvrraaiitt  ssee  tteenniirr  llee  2244  jjuuiilllleett..

LLIIRREE  AAUUSSSSII ::  AAuu  CCaammeerroouunn,,  llee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ddee  RRFFII  ccoonnddaammnnéé  àà  ddiixx  aannss  ddee  pprriissoonn

ffeerrmmee

EEnn  RRDD--CCoonnggoo,,  llaa  tteennssiioonn  mmoonnttee

HHéérriittiièèrree  dd’’uunnee  lloonngguuee  ttrraaddiittiioonn  dd’’eennggaaggeemmeenntt,,  ll’’ÉÉgglliissee  ccaatthhoolliiqquuee  tteennttee

ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss  ddee  rrééuunniirr  ll’’ooppppoossiittiioonn  eett  llaa  mmaajjoorriittéé  aauuttoouurr  dd’’uunn  aaccccoorrdd

ddeessttiinnéé  àà  ssoorrttiirr  llee  ppaayyss  ddee  ll’’iimmppaassssee  ddaannss  lleeqquueell  iill  ssee  ttrroouuvvee  ddeeppuuiiss  llee

rreeppoorrtt  ssiinnee  ddiiee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  iinniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuuee  eenn

ddéécceemmbbrree  22001166..  LLee  3311  ddéécceemmbbrree,,  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  oonntt  aaiinnssii  ccoonnvveennuu  qquuee

ddeess  éélleeccttiioonnss  sseerraaiieenntt  oorrggaanniissééeess  aavvaanntt  llaa  fifinn  22001177..  UUnnee  éécchhééaannccee

rréégguulliièèrreemmeenntt  rraappppeellééee  ppaarr  lleess  éévvêêqquueess..

CCeeuuxx--ccii  ssee  ssoonntt  aauussssii  iinnqquuiiééttééss,,  ddaannss  uunn  mmeessssaaggee  ppuubblliiéé  llee  2233  jjuuiinn,,  ddee  llaa

ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss..  IIllss  yy  ddéénnoonnççaaiieenntt  nnoottaammmmeenntt  ««  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn

ccoonnttiinnuuee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssééccuurriittaaiirree  eett  hhuummaanniittaaiirree,,  aaiinnssii  qquuee

ll’’iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee  »»..

TTrrooiiss  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  àà  LLuubbuummbbaasshhii  ((ssuudd--eesstt)),,  llee  pprrééssiiddeenntt  JJoosseepphh  KKaabbiillaa  aa

ttrrèèss  vviioolleemmmmeenntt  rrééaaggii..  IIll  aa  aaccccuusséé  eexxpplliicciitteemmeenntt  lleess  éévvêêqquueess  ddee  ««  ccrrééeerr  llee

ddééssoorrddrree  ddaannss  llee  ppaayyss  »»,,  qquuaalliififiaanntt  ll’’éécchhééaannccee  ddee  llaa  fifinn  22001177  ddee  ««  ppuurreemmeenntt

ppoolliittiiqquuee  eett  iirrrrééaalliissttee  »»..

SSuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee,,  pplluussiieeuurrss  éégglliisseess  oonntt  ééttéé  vvaannddaalliissééeess  cceess

ddeerrnniieerrss  mmooiiss..  ««  NNoouuss  ssoommmmeess  ssuurrvveeiillllééss..  LLee  3300  jjuuiinn,,  ppoouurr  ll’’aannnniivveerrssaaiirree  ddee

ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  nnoouuss  aavviioonnss  ddaannss  ll’’éégglliissee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééppêêcchhééeess  ppoouurr
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ééccoouutteerr  ll’’hhoomméélliiee  »»,,  aassssuurree  uunn  pprrêêttrree  àà  KKiinnsshhaassaa..  UUnn  aauuttrree  pprrêêttrree  aaffiffirrmmee

qquu’’iill  aa  vvuu  ssuurrggiirr  uunn  hhoommmmee  pprreennaanntt  ddeess  pphhoottooss  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  ccéérréémmoonniiee..

LLee  nnoonnccee  aavveerrttiitt  rréégguulliièèrreemmeenntt  lleess  pprrêêttrreess  ccoonnggoollaaiiss  ddeess  rriissqquueess

dd’’eennllèèvveemmeenntt..

LLIIRREE  AAUUSSSSII ::  EEnn  RRDD--CCoonnggoo,,  llee  cchheeff  ddee  gguueerrrree  BBoossccoo  NNttaaggaannddaa  aaccccuusséé  ddee  ccrriimmee

ccoonnttrree  ll’’hhuummaanniittéé

AAuu  BBuurruunnddii,,  pprroofifill  bbaass  ddeerrrriièèrree  llee  rriiddeeaauu  ddee  ffeerr

UUnn  rriiddeeaauu  ddee  ffeerr  ss’’eesstt  aabbaattttuu  ssuurr  llee  BBuurruunnddii..  AApprrèèss  aavvooiirr  ppuubblliiqquueemmeenntt

ccrriittiiqquuéé  llee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  ddee  22001155,,  aapprrèèss  ss’’êêttrree  aallaarrmméé  ddeess  ddéérriivveess

aauuttoorriittaaiirreess  eett  uullttrraa--vviioolleenntteess  dduu  ppoouuvvooiirr  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss,,  ll’’ÉÉgglliissee

bbuurruunnddaaiissee  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ttrrèèss  ddiissccrrèèttee..

««  DDeeppuuiiss  uunn  aann,,  eellllee  ss’’aabbssttiieenntt  ddee  ttoouuttee  ppaarroollee  ppuubblliiqquuee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree

ccoommpprriissee  ccoommmmee  uunnee  ccrriittiiqquuee  oouuvveerrttee  dduu  rrééggiimmee  »»,,  ttéémmooiiggnnee  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr

hhuummaanniittaaiirree  ssoouucciieeuuxx  ddee  ggaarrddeerr  ll’’aannoonnyymmaatt..  CCoommmmee  ll’’aa  eennccoorree  mmoonnttrréé  llee

ddeerrnniieerr  rraappppoorrtt  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee

((FFIIDDHH)),,  ppuubblliiéé  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  llee  ppoouuvvooiirr  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  eennggaaggéé  ddaannss

uunnee  ccaammppaaggnnee  dd’’éélliimmiinnaattiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  cceeuuxx  qquu’’iill  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee

sseess  ooppppoossaannttss..  PPoouurr  éévviitteerr  llee  ppiirree,,  ll’’ÉÉgglliissee  ccaatthhoolliiqquuee  aa  ddéécciiddéé,,  ddoonncc,,  ddee  ssee

ttaaiirree..

««  OOnn  ppoouurrrraaiitt  ppeennsseerr  qquuee  cceellaa  vvaa  mmiieeuuxx  eennttrree  ll’’ÉÉgglliissee  eett  llee  rrééggiimmee,,  eexxpplliiqquuee

uunn  pprrêêttrree  bbuurruunnddaaiiss..  MMaaiiss  cc’’eesstt  uunnee  iilllluussiioonn..  LLaa  CCoonnfféérreennccee  ééppiissccooppaallee  nnee

ffaaiitt  ppaass  ddee  bbrruuiitt  ppoouurr  nnee  ppaass  eennvveenniimmeerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..  »»

««  EEllllee  aa  aaddooppttéé  uunn  pprroofifill  bbaass  ppoouurr  nnee  ppaass  ccoommpprroommeettttrree  sseess  aaccttiioonnss

ppaassttoorraalleess  eett  ssoocciiaalleess  »»,,  ccoommppllèèttee  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  hhuummaanniittaaiirree..  ««  LLee  ppaayyss  eesstt

aauu  bboorrdd  dduu  ggéénnoocciiddee,,  lleess  TTuuttssiiss  ssoonntt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  eexxppoossééss..  LL’’éégglliissee  eenntteenndd

ccaallmmeerr  llee  jjeeuu  ppoouurr  éévviitteerr  ll’’eemmbbrraasseemmeenntt  ggéénnéérraall..  SSaa  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  eesstt

ffaaiibbllee..  MMaaiiss  eellllee  nn’’aa  ppaass  llee  cchhooiixx  »»,,  aannaallyyssee  uunnee  ssppéécciiaalliissttee  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn

ddeess  ccoonnflfliittss..

PPoouurr  ll’’hheeuurree,,  aauuccuunn  pprrêêttrree  nn’’aa  ééttéé  ttuuéé..  MMaaiiss  ttrrooiiss  oonntt  ééttéé  eexxfifillttrrééss  àà

ll’’ééttrraannggeerr..  EEtt  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess,,  mmeennaaccééss,,  oonntt  ééttéé  eennvvooyyééss  eenn  mmiissssiioonn  àà
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ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss..

LLIIRREE  AAUUSSSSII ::  BBuurruunnddii,,  uunnee  rréépprreessssiioonn  àà  ccoolloorraattiioonn  eetthhnniiqquuee

AAuu  CCoonnggoo  BBrraazzzzaavviillllee,,  iinnttiimmiiddaattiioonn  eett  ddiivviissiioonn

CCoommmmee  aauu  BBuurruunnddii,,  llee  ppoouuvvooiirr  eesstt  ccoonnfifissqquuéé  aauu  CCoonnggoo--BBrraazzzzaavviillllee  ppaarr  uunn

ccllaann  ddéécciiddéé  àà  llee  ggaarrddeerr  àà  ttoouutt  pprriixx..  CCoommmmee  aauu  BBuurruunnddii,,  ccrriittiiqquueerr

ppuubblliiqquueemmeenntt  llee  rrééggiimmee  eexxppoossee  aauuxx  ppiirreess  eennnnuuiiss..

««  TToouuss  lleess  pprriinncciippaauuxx  ccaannddiiddaattss  àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  ll’’aannnnééee

ddeerrnniièèrree  ssoonntt  eenn  pprriissoonn,,  oobbsseerrvvee  uunn  ttéémmooiinn..  SSaassssoouu  NNgguueessssoo  eett  sseess  ppaarrttiissaannss

oonntt  lleess  ccoouuddééeess  ffrraanncchheess..  PPeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  vvoouuss  pprroottééggeerr  ccoonnttrree  eeuuxx..  »»

EEtt  ccoommmmee  ppoouurr  llee  BBuurruunnddii,,  lleess  vvooiixx  rreelliiggiieeuusseess  ss’’éélleevvaanntt  ccoonnttrree  lleess

vviioolleenncceess  eett  llaa  ddéérriivvee  oopppprreessssiivvee  dduu  rrééggiimmee  ssee  ssoonntt  ttuueess  ddeeppuuiiss  uunn  aann..

««  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree,,  nnoouuss  nn’’eenntteennddoonnss  pplluuss  MMggrr  PPoorrtteellllaa,,

ll’’éévvêêqquuee  ddee  KKiinnkkaallaa,,  ss’’iinnqquuiiéétteerr  ddeess  vviioolleenncceess  eexxeerrccééeess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee

ssééccuurriittéé  »»,,  ccoonnssttaattee  ccee  ttéémmooiinn..  EEnn  fféévvrriieerr  22001166,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

ccoonnfféérreennccee  ééppiissccooppaallee  aa  mmêêmmee  ddeemmaannddéé  àà  ttoouuss  lleess  pprrêêttrreess  ddee  nnee  pplluuss

ppaarrlleerr  ppoolliittiiqquuee..

CCoommmmee  aauu  BBuurruunnddii,,  llee  cclleerrggéé  eesstt  ssuurrvveeiilllléé,,  lleess  hhoomméélliieess  ééccoouuttééeess,,  lleess

ssuussppeeccttss  fificchhééss,,  aarrrrêêttééss  eett  eemmpprriissoonnnnééss..  MMaaiiss  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  dduu  BBuurruunnddii,,

ll’’ééppiissccooppaatt  eesstt  ddiivviisséé  eennttrree  lleess  éévvêêqquueess  ccoonncciilliiaannttss  eett  lleess  ccrriittiiqquueess..  ««  IIll  eesstt

ddiiffifficciillee  ppoouurr  uunnee  ccoonnfféérreennccee  ééppiissccooppaallee  dd’’aaddoopptteerr  uunnee  ppoossiittiioonn  ccoommmmuunnee  eett

ccllaaiirree  ccoonnttrree  lleess  ddéérriivveess  ddee  SSaassssoouu  NNgguueessssoo  lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  ddiivviissééee..  »»,,  ssoouulliiggnnee

uunn  oobbsseerrvvaatteeuurr..

UUnnee  rrééggiioonn  éécchhaappppee  aauuxx  oobbsseerrvvaatteeuurrss  iinnddééppeennddaannttss,,  llee  PPooooll..  LL’’aarrmmééee

ccoonnggoollaaiissee  yy  ccoonndduuiitt  uunnee  vvaassttee  ooppéérraattiioonn  ccoonnttrree  lleess  ppaarrttiissaannss  dduu

««  ppaasstteeuurr  »»  NNttuummii ::  ddeess  vviillllaaggeess  ssoonntt  bboommbbaarrddééss,,  ddeess  hhaabbiittaannttss  ssoonntt

ddééppllaaccééss,,  ddeess  zzoonneess  eennttiièèrreess  ssoonntt  ffeerrmmééeess..  PPoouurr  ll’’hheeuurree,,  llaa  CCaarriittaass  eesstt

aauuttoorriissééee  àà  sseeccoouurriirr  lleess  cciivviillss  ddee  ccee  ddééppaarrtteemmeenntt  qquuii  aabbrriittee,,  aauussssii,,  llee

ddiiooccèèssee  ddee  MMggrr  PPoorrtteellllaa..

LLIIRREE  AAUUSSSSII ::  NNoouuvveellllee  ddééggrraaddaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  aauu  CCoonnggoo--BBrraazzzzaavviillllee
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––––––––––––––––––––––––––––––--

LLeess  ccaatthhoolliiqquueess  eenn  AAffrriiqquuee

EEnn  22001155,,  llee  VVaattiiccaann  aa  rreecceennsséé  uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  222222  mmiilllliioonnss  ddee  ccaatthhoolliiqquueess

eenn  AAffrriiqquuee,,  ssooiitt  pprrèèss  dd’’uunn  AAffrriiccaaiinn  ssuurr  cciinnqq..  IIllss  rreepprréésseenntteenntt  1177  %%  ddeess

ccaatthhoolliiqquueess  ddaannss  llee  mmoonnddee..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  1155  %%  ddeess  hhaabbiittaannttss  dduu  ccoonnttiinneenntt

ddééccllaarreenntt  êêttrree  cchhrrééttiieennss  ppeenntteeccôôttiisstteess  oouu  éévvaannggéélliiqquueess..

LLeess  fifiddèèlleess  ccaatthhoolliiqquueess  vviivveenntt  ppoouurr  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  eenn  AAffrriiqquuee

ssuubbssaahhaarriieennnnee..  LLeeuurr  rrééppaarrttiittiioonn  rreessttee  ttrrèèss  vvaarriiééee  sseelloonn  lleess  ppaayyss ::  6644  %%  ddee

llaa  ppooppuullaattiioonn  bbuurruunnddaaiissee  eesstt  ccaatthhoolliiqquuee,,  5555  %%  eenn  RRééppuubblliiqquuee

ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  5522  %%  aauu  CCoonnggoo  BBrraazzzzaavviillllee  eett  2299  %%  aauu  CCaammeerroouunn..

LLaa  GGuuiinnééee  ééqquuaattoorriiaallee  ccoommppttee  qquuaanntt  àà  eellllee  9977  %%  ddee  ccaatthhoolliiqquueess..

EEnn  cciinnqq  aannss,,  llee  nnoommbbrree  ddee  pprrêêttrreess  ddiiooccééssaaiinnss  eenn  AAffrriiqquuee  aa  aauuggmmeennttéé  ddee

2200  %%,,  ppaassssaanntt  àà  3300  550000  eenn  22001155,,  ccoonnttrree  2255  440000  eenn  22001100..  LLee  ccoonnttiinneenntt

ccoommppttee  aauussssii  1133  550000  pprrêêttrreess  rreelliiggiieeuuxx,,  440000  ddiiaaccrreess  ppeerrmmaanneennttss  eett  7700  000000

rreelliiggiieeuusseess..  LL’’ÉÉgglliissee  ppeeuutt  aauussssii  ccoommpptteerr  ssuurr  ssoonn  rréésseeaauu  ddee  440000  000000

ccaattéécchhiisstteess..
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