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 مارس /قنا/  62الدوحة فً 
األمٌن العام لمنظمة التعاون اإلسالمً بالجهود  وة الدكتور أكمل الدٌن إحسان أوغلأشاد سعاد

ٌ  الكبٌرة التً قامت بها دولة قطر فً سبٌل إنجاح القم   ة فً دورتها الرابعة والعشرٌن، ة العرب
 ٌات والمشكالت التً تواجه أمتنا العربٌة واإلسالمٌة.منها لخطورة التحد   إدراكا  

ٌة )قنا(، إن العالم العربً واإلسالمً ملًء ، فً حدٌث خاص لوكالة األنباء القطروقال أوغلو
 متها القضٌة الفلسطٌنٌة، حٌث أكدت منظمة التعاون اإلسالمً دائما  بالمشكالت وتؤتً فً مقد  

تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطٌنً حتى ٌحقق حلمه المشروع فً إقامة دولته المستقلة 
 وعاصمتها القدس الشرٌف.

 ونظمة التعاون اإلسالمً، قال أوغلة السورٌة وكٌف تعاملت معها معلى سإال حول األزم ا  ورد  
وضاع فً سورٌا لدرجة تتطلب من أعربت عن قلقها الشدٌد من تدهور األ إن المنظمة دائما  

 موا مصلحة سورٌا وشعبها على مصالحهم الشخصٌة.ولً البالد أن ٌقد  إمس
ة مع السٌد معاذ الخطٌب رئٌس االئتالف القم  وأشار إلى أنه التقى فً وقت سابق الٌوم على هامش 

التباحث حول األوضاع األخٌرة فً البالد وكٌف ٌمكن  الوطنً وقوى المعارضة السورٌة، حٌث تم  
فً الوقت  الخروج من هذا المؤزق، خاصة بعد سقوط اآلالف وتشرٌد المالٌٌن من بٌوتهم، محذرا  

 األهلٌة. ذاته من خطورة انزالق البالد هناك نحو الحرب
وحول أزمة مسلمً الروهٌنغا وماذا فعلت منظمة التعاون اإلسالمً معها، قال إنها كانت من ضمن 

ض لها شعب إسالمً، حٌث قتل مئات المسلمٌن وهدمت مدنهم وقراهم المآسً الكبٌرة التً ٌتعر  
 د اآلالف منهم وأجبروا على اللجوء إلى دول الجوار.وتشر  

الدول الغربٌة الفاعلة وخاصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بالضغط على  ئما  وأشار إلى أنه طالب دا
حكومة مٌانمار إلٌقاف أعمال التطهٌر العرقً تجاه مسلمً الروهٌنغا وأهمٌة إنشاء المناخ المالئم 

 للطرفٌن وأن من حق الجمٌع العٌش بؤمن وسالم فً جو دٌمقراطً.
موفوبٌا فً العالم وكٌف عالجتها منظمة التعاون على سإال آخر حول ظاهرة اإلسال ا  ورد  

فً حدٌثه الخاص لوكالة   األمٌن العام للمنظمة ول الدكتور أكمل الدٌن إحسان أوغلاإلسالمً، قا
وحتى  6002حدث فً هذا الموضوع، فمنذ عام  جدا   مهما   األنباء القطرٌة )قنا( إن هناك تغٌٌرا  

ة بدأت بإنكار كامل لظاهرة اإلسالموفوبٌا من قبل السلطات ت هذه الظاهرة بمراحل عدٌدالٌوم مر  
 الغربٌة واألوروبٌة واالتحاد األوربً، أما اآلن فهناك اعتراف كامل بوجود هذه الظاهرة.

ر الثانً األساسً الذي حدث هو المواجهة التً حدثت بٌن منظمة التعاون وأضاف أن التطو  
بمعاونة الدول اإلسالمٌة والصدٌقة  وع وكنا دائما  اإلسالمً والدول الغربٌة حول هذا الموض



نستصدر قرارات من مجلس حقوق اإلنسان ومن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بهدف الدفاع عن 
ت اإلسالم وللوقوف أمام ازدراء األدٌان، لكن الدول الغربٌة كانت تمتنع عن التصوٌت أو تصو  

 ضد هذا األمر.
المشكلة، فكان  كانت مجرد اتصاالت دبلوماسٌة، لكنها لم تكن كافٌة لحل  وتابع أن كل هذه المسائل 

حٌث اقترحت على مجلس  6000المشكلة وجاء العام  من الجلوس مع الطرف اآلخر لحل   بد   ال
حقوق اإلنسان مبادرة جدٌدة من ثمانً نقاط على أساس التعامل مع موضوع اإلسالموفوبٌا 

المسلمٌن فً أوروبا وأمرٌكا، ووافقت أمرٌكا والدول األوروبٌة على وازدراء األدٌان والتمٌٌز ضد 
هذه النقاط الثمانً التً تضمنتها المبادرة واستصدرنا قرارا بالتعاون معهم على هذا الموضوع، 
وبدأنا بالفعل عملٌة سٌاسٌة لدعم هذه القرارات عرفت بـ "عملٌة اسطنبول" وترأست أنا ووزٌرة 

حضره وزراء من الدول  كبٌرا   وزارٌا   هٌالري كلٌنتون السابقة مإتمرا   الخارجٌة األمرٌكٌة
 اإلسالمٌة ومن الدول الغربٌة وأعلنا عن خطة عمل للتعامل مع هذه الظاهرة.

وقال إنه صاحب كل ذلك تغٌٌر فً اللهجة السٌاسٌة فً أوروبا أمام موضوع ازدراء األدٌان، 
الدفاع عنها باسم حرٌة  الزدراء اإلسالم كان ٌتم   ً كانت تعد  بمعنى أن الكارٌكاتٌورات واألفالم الت

 ذه األشٌاء هً سوء استعمال لحرٌةالتعبٌر، أما اآلن اعتبرت الدول والجهات الرسمٌة أن ه
 التعبٌر.

ك الدبلوماسً فً هذا الموضوع.. قال إننى عندما أصبحت ك غٌر الرسمً لدعم التحر  وحول التحر  
بموضوع المنظمات غٌر الحكومٌة  كبٌرا   التعاون اإلسالمً أولٌت اهتماما   لمنظمة عاما   أمٌنا  

منها المنظمات علٌنا، فنحن نعمل مع هذه  ة فً تارٌخ المنظمة فتحت نافذة تطل  وألول مر  
 المنظمات غٌر الحكومٌة فً دولنا وكذلك فً الدول الغربٌة.

لهذا الغرض وٌضع تقارٌر ٌومٌة  ظاهرة اإلسالموفوبٌا أنشؤنا مرصدا   وأضاف أنه فٌما ٌخص  
 وأسبوعٌة وشهرٌة وسنوٌة حول رصد هذه الظاهرة وهذا المرصد على اتصال بكثٌر من الجهات.

 
 


