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  جمھورية الجابون السيد علي بنغو اوديمباكلمة فخامة رئيس            
                       

اإلعالم للمنظمة التعاون  وزراءل اإلسالميدورة التاسعة للمؤتمر بمناسبة ال
  اإلسالمي
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  .أجمعين أصحابهباسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على نبينا محمد  و على آله و 
  
  
  
  

  ,اإلسالمي ة التعاوناألمين العام للمنظم معالي
  ,ساء الوفودسادة الوزراء و رؤ

  ,الكرام الضيوف 
  ,سيداتيسادتي و 

  
  

  السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
  

في األمر والذي وفقنا في ھذا التاريخ  يتشاورونز الرحمن الذي بشر الذين  العزيالحمد 
لمؤتمر وزراء األعالم ه على إقامة الدورة التاسعة  27/05/1433م الموافق 19/04/2012

  .جمھورية الجابونتعاون اإلسالمي في لبرفيل عاصمة للمنظمة ال
في  عالم للمنظمة التعاون اإلسالمياء اإلبل وزرر الذي اتخذ من قاأنا على تمام الوعي بأن القر
عالم في لمؤتمر وزراء اإلع مسؤولية إقامة الدورة التاسعة بأن تق دورتھا الثامنة في الرباط

   .ريقية  وخاصة التي تقع في وسط اإلفريقياللدول اإلف ھو تشريف الجابون
  

  ,العام األمين معالي
  ,و رؤساء الوفودسادة الوزراء 
  ,الضيوف الكرام

  ,سيداتيسادتي و 
  
ل ستقبتكونه أول الدولة في المنطقة تعرف الجابون قدر المسؤولية  التي وراء ھذا التشريف ل 

أن  من الواجب علي ,لذا .على مستوى الوزراء إسالمي للمنظمة التعاون اإلسالميمؤتمر أعمال 
ا التي وافقت ر على جميع دول منظمتنأقدم باسمي الخاص و باسم شعب الجابون خالص الشك

  .ترشيحنا على
  

ما قدم ل ااعتراف عمر بنغو اوديمباالرئيس السابق تذكر الفقيد  يدعو ھذا الموقف إلى, وبالمناسبة
أكثر  و قوة عزمه على مشاركة , رأيه السديدلو ال .م ھذا المؤتمريتنظل في سبيل ترشيح الجابون

اليوم إقامة الدورة التاسعة في أرض  حققتاإلسالمي ال ما ت ة للجابون في المنظمة للتعاونيفعال
  .الجابون

  
 اسانوغلو األمين العام إكمال الدين بروفيسورالاسمحوا لي اآلن أن أقدم خالص الشكر على 

الطريق  أثني على تواضعه و لكني إنه قد يؤثر في .في بلدي رةتقام ھذه الدول  فعالةاللمساھمته 
  .نامنظمت به يدير الذي
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  ,مين العاماأل معالي
  ,سادة الوزراء و رؤساء الوفود

  ,الضيوف الكرام
  ,تيادسادتي و سي

  
ناقش ذات أھمية كبيرة حيث ست اإلسالميلمنظمة التعاون لعالم لمؤتمر وزراء اإلالدورة التاسعة 

في تصحيح صورة  اإلعالم تجعل المؤتمر أھمية على دور .اإلسالميللعالم  ةمسائل حساس فيھا
  .العالم أنحاء في. على حقيقته ديننا تى يفھمح اإلسالم

  
وقد  على القضية الفلسطينية وھي من قضايا أساسية للمنظمة اإلعالم ةسيطر,و في ھذا الصدد
  .التاريخية بلغت مرحلتھا
ثالث األماكن المقدسة ,األقصىمسجد ل اإلجرامي حتراقالحادث  سنة بعد43, و كما تعلمون

 أماملصمود  اإلسالميلتعاون لالمنظمة  التي صارت اإلسالميؤتمر لمالمنظمة ل توجد ,لإلسالم
  .عدم التسامح و الجھل و منھاالتحديات 

  .ااھتماماتن أكبارمنظمتنا تبقى وجود التاريخي ل التي ھي السبب ةالقضية الفلسطيني ,اليوم إلى
في  نفلسطينييال إخوانناو  أخواتناعزمنا على مواصلة دعم  ألكد ھذه الفرصة نتھزأ أن أود

  .تحقيق دولة فلسطينية مستقلة و مستمرة إلىالمقاومة الھادفة 
   .ھادفاع عنالو و جعلھا مسموعة,رفع ھذه القضيةمسؤولية  اإلسالميةدول ال إعالمتقع على 

  
  ,العام األمينمعالي 

  ,سادة الوزراء و رؤساء الوفود
  ,الضيوف الكرام
  ,سادتي و سيداتي

  
في العجلة  ذكر ھناو أ.جه في زمننا ھذا مشاكل عدةااإلسالمي يوالعالم  ,كما ھو معروف لديكم

اإلرشاد و بيان الحق في  في دور كبير اإلسالميالعالم  إلعالم .واإلرھاب سالموفوبياصعود اإل
  .ھذه القضايا

 الدول الغربية إعالمن لإلسالموفوبيا بأ اإلسالميلتعاون المنظمة ا ير السنوي لمرصدالتقرتبين 
لقمع  اإلسالمية توحيد الصفوف األمةعالم لذا ينبغي إلسالموفوبيا دورا كبيرا في صعود اإللعب ي

  .بالسالم  شالتعايو  لألمنمھددا  ھذا الظاھر لكونه
الحرمين  و منھا صوت خادم اإلسالميحكيمة من العام  أصواتقامت ,سالموفوبياأمام صعود اإل

حوار  إليالمملكة العربية السعودية الذي دعا  عاھلز الملك عبد هللا بن عبد العزي نالشريفي
الذي بشر بوقوعه في بداية القرن  فكر تضارب الثقافات و الحضارات إلفشالو الثقافات  األديان

  .الواحد و عشرون
  

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي << : وله تعالى ھذا الموقف يوافق ق  أنجدير بذكر 
  >>وال تتفرقوا فيه الدين أقيموا أنو ما وصينا به إبراھيم وموسى و عيسى  إليكأوحينا 
من انفتاحه  هاستمراريتويستمد قوته و  ھو دين االنفتاح و االتصال ,ال بد من ذكرهو, اإلسالم
  .للعالم
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قد و. واحدة إنسانيةفي بيئة جغرافية و  ةالسماوي األديانو سيعيش بجانب بقية  اإلسالمعاش 
 وال على خصوصيتھا بل األصليةبشكل سلبي على ثقافاتھم  يؤثر أنه شعوب و قبائل دون اعتنق
  .قواھا فقد
مثل التي ت مون فقط بل نشمل فيه جميع األجناسما نقصد المسل اإلسالميتكلمنا عن العالم  إذا ,لذا

  .اإلسالمانفتاح 
مع أنه دولة مدنية و  المياإلسلتعاون المنظمة ل إلىالجابون انضمام  ,ومن الشواھد على ذلك

  .المسلمون فيه أقلية
  

 إخوة ألنھمكل شعوب العالم بغض النظر عن دينھم و عنصرھم عن مصالح  أيضاتدافع  منظمتنا
 عنصر أو أن يوحد الصفوف ولو لم يكونوا من دينعليھم .منھم واجبات على اآلخر واحد و لكل
و كذلك كل ما .النبيلة ألھدافه لدين و تدميرلمبادئ انغالق ھو مخالف اال إلىكل دعوة و. واحد

 اإلنسانيةھو رفض صميم الرسالة  بين أجناس مجتمعاتنا االختالفات و التفرق نشأةيستھدف 
  .لديننا
 عالجا لھذا الجھل المقلق الحق اإلسالمكون في المقدم لنشر و تبليغ قيم أن ي األمة إلعالمال بد 

  .سالموفوبياإلى اإل كل األغالط  المنتھية أساسالذي ھو 
  

  ,العام األمينمعالي 
  ,سادة الوزراء و رؤساء الوفود

  ,الضيوف الكرام
  ,ادتي و سيداتيس
  

  .باإلرھابندين  أنل الشرعية ال بد كذلك ئسالموفوبيا و نقاومھا بكل الوساكما نندد اإل
به و  إدانتناو  ةاإلنسانيكحرب العصر الحديث ضد االديولوجيات  اإلرھابيظھر  ,في العالم اليوم

  .تكون نھائيا أنالظالمية ال بد  األعمالسائر الجرائم و 
في النشر و  األولالذي قد لعب الدور ,اإلسالمللحرمات  انتھاكاتنرفض بشدة أي  أنو البد 

  .مع االحترام المتبادل التفاعل بين الثقافات و و في الحوار,اإلنسانالحفاظ على كرامة 
  

و  اإلرھاببھدف مقاومة  اإلعالموضع خطة عامة في االتصال و  إلىو ھذا يدعونا جميعا 
التنسيق و التعاون بين  أن نضع استراتجيا أساسهفال بد .يولوجيات سوءةالتطرف و بالجملة كل اد

 األصيل لإلسالمليس  -بكل صراحة - ألنهو بين جميع المؤسسات الدولية  أعضاءمنظمتنا و دول 
  .األدواءعالقة بجميع ھذه 

 أصل لإلرھاب بأن توحيقد التي  اإلسالمي اإلرھابو تنديد العبارات مثل  إدانةولذلك ينبغي لنا 
  .معه عالقة ما أن أو اإلسالمفي 

  
ضحايا  أولىن أصواتنا مخبرا بأنرفع  أنعلينا و .فاحش أن مثل ھذا التصور خطأوال سك 
و  ,رھابعنف اإل األول في المقام يستھدفھم: لك من جانبينو المسلمون و ذ اإلسالمھي  اإلرھاب

  .ن التطرف ليس خصوصية دين ما و ال دولة ماعليھم توضع مسؤولية وجوده علما بأ
في البيان و التوعية داخل  األعضاءالدول  إعالممن قبل   رأنه ال بد من جھد كبي من المؤكد

  .مجتمعاتنا و خارجھا
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  ,العام األمينمعالي 
  ,فودسادة وزراء و رؤساء الو

  ,الضيوف الكرام
  ,ادتي و سيداتيس
  

و  م2006خصوصا دورة جدة في العام  رات السابقةوبيان الد امة الموجودة فيالمسائل الھ ,طبعا
   .رفيلع المسائل التي ستعالج ھنا في لبتكون م م2009دورة الرباط في العام 

  
العامة  األمانةون مع الجاب فرصة لتعزيز عالقات تكون ھذه الدورة أن أرجو ,آخر إطارفي 

  .في مختلف جوانب  و ذلك األعضاءمع جميع الدول  وأيضا اإلسالميللمنظمة التعاون 
و  اإلسالميالمنظمة التعاون  لدى لجابونا جھود أن لقاء لبرفيل ھو منطلق جديد لتكثيفال غيب 

لمؤتمر ة التاسعة لالدور إقامةلما طلب  باعمر بنغو اوديمھذا ما كان ھدف الفقيد الرئيس السابق 
ما ظيم ھو بمثابة تع و تحقيق ھذا الھدف. اإلسالمي نالتعاوللمنظمة  اإلعالملوزراء  اإلسالمي
  .تجاه منظمتنا أفعالهو  الرأيمن سداد  كان له
لتعاون المنظمة ل أنشطةفعالية للجابون في جميع  أكثرتسم بمشاركة سي ھذا تكثيف الجھود, طبعا

 ن ثمة تلبيةمنظمتنا و م أھداففي تحقيق  إلسھام,مع توفيق هللا, لجھدسنبذل كل ا .اإلسالمي
  .ةممتطلبات األ

  
 على قادرة األعمالھذه  و توجيھات تالقراراتكون  أنبالنجاح و  أعمالكمختم ت أن هللا أسأل 

  .ھذا الغرض تحقيق إمكانيةو االتصال  لإلعالم علما بأنو متناتقدم أكل ما يعوق  إزالة
  
  .يكتب لنا ما وعد لعباده المؤمنين أنخطواتنا و  يرشد أنيلھمنا و  أن العزيز دعو هللاأ

  
  
  

 و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته


