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بٌان صحفى

مؤتمر منظمة المؤتمر اإلسالمي :مناقشة "القيم اإلسالمية للسالم المستدام والتضامن
والتنمية" بينما تدعو للتمسك بالرأسمالية والنظام الديمقراطي الذي يتناقض مع
اإلسالم وهذا بالتأكيد خداع لألمة
(مترجم)
عقدت الدورة ; :لمجلس وزراء الخارجٌة للدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً فً
دكا ٌومً ; و< أٌار/ماٌو لعام  .8102وكان موضوع المؤتمر" :القٌم اإلسالمٌة للسالم المستدام
والتضامن والتنمٌة" وانتهى المؤتمر بإصدار  93بندا مع تأكٌد قوي على "حرٌة القدس" وقلق
عمٌق من الوحشٌة المنظمة على الروهٌنجا.
لٌس من المستغرب أن البٌان لم ٌكن أكثر من كالم عدٌم الفائدة وعزم على اتباع قرارات األمم
المتحدة بوقاحة لحل قضاٌا فلسطٌن والروهٌنجا! الحقٌقة هً أن جمٌع "قادة" منظمة المؤتمر
اإلسالمً هم خدم مخلصون ألسٌادهم المستعمرٌن الكافرٌن ،وهؤالء "القادة" دائما ما ٌناشدون
األمة على نحو خادع لكً ٌؤمنوا بأسٌادهم .وٌتمثل دورهم فً تنفٌذ قرارات األمم المتحدة التً
أقرت قتل المسلمٌن األبرٌاء فً جمٌع أنحاء العالم وتسهٌل الطرٌق أمام القوى الغربٌة لنهب ثروة
األمة .فً حٌن إن لدٌها القوة الكافٌة إلنقاذ أرواح وحرمة المسلمٌن المظلومٌن فً أراكان
وفلسطٌن ،فإن منظمة المؤتمر اإلسالمً توظف دائما غدرها المعتاد ضد األمة من خالل كونها
ذراع األمم المتحدة التً تدار من قبل أمرٌكا وأعداء آخرٌن لإلسالم لتعزٌز سٌاستهم وتحقٌق
أهدافهم.
من خالل التدقٌق فً أربعٌن سنة من األنشطة التً قامت بها المنظمة ال ٌمكن ألي شخص
عاقل اآلن أن ٌعتمد على منظمة المؤتمر اإلسالمً من أجل تحرٌر فلسطٌن أو إنهاء بؤس
الروهٌنجا .على الرغم من انتقاد قادة منظمة المؤتمر اإلسالمً لكٌان ٌهود فً قمة دكا ،إال أنه من
المفارقة أنهم ٌعترفون بكٌان ٌهود من خالل التزامهم بقرارات األمم المتحدة التً تحمٌه منذ نشأته.
على الرغم من أنه من الواضح من التارٌخ أن األمم المتحدة تقوم بأدنى رعاٌة للمسلمٌن ،ال تزال
منظمة المؤتمر اإلسالمً تناشد المسلمٌن لالعتماد على األمم المتحدة والتأكٌد على الدول األعضاء
فٌها لمواصلة المشاركة فً منظومة األمم المتحدة بٌنما لم نر أي تدخل جاد من جانب األمم المتحدة
لحماٌة وجود المسلمٌن فً أراكان .ومن ثم ،فإن التأكٌد على أهمٌة التعاون بٌن األمم المتحدة
ومنظمة المؤتمر اإلسالمً من قبل قادة منظمة المؤتمر اإلسالمً هو إبقاء للقناع الذي ٌسعى إلى

تموٌه الواقع القبٌح لالستعمار الغربً فً البالد اإلسالمٌة .فً قمة دكا ،الحظنا اقتراح حكومة
الشٌخة حسٌنة بإدراج الهند فً منظمة المؤتمر اإلسالمً كمراقب فً إصالح المنظمة  -وهو
مؤامرة واضحة للسماح لمشركً الهند بتمدٌد سٌطرتهم على البالد اإلسالمٌة تماما مثل أمرٌكا؛
فهً تقوم بتعزٌز صداقتها مع الهند مما ٌسمح لها بتحقٌق مصالحها فً أفغانستان والشرق األوسط.
كما أننا ال ننخدع باحتجاجات حكومة باكستان ،فهً الوكٌل األمرٌكً الذي ٌٌسر ألمرٌكا الهٌمنة
على أفغانستان والسماح للهند بتأمٌن مصالحها هناك.
خذوا حذركم أٌها المسلمون وكونوا ذوي بصٌرة! إننا فً حزب التحرٌر /بنغالدش نرٌد أن
نذ ّكر مرة أخرى بأن منظمة المؤتمر اإلسالمً ستعمل دائما كحاجز أمام األمة كً ال تدرك أنها
بحاجة إلى قٌادة سٌاسٌة مخلصة قادرة على توحٌدها .ال ٌجوز تقسٌم المسلمٌن تحت أكثر من حاكم
واحد أو فً دول متعددة ،وفٌما ٌتعلق بهذا قال نبٌنا « :إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما».
(رواه مسلم) .فهو ٌأمر المسلمٌن بأن ٌكونوا موحدٌن تحت قائد واحد ودولة واحدة.
كان شعار قمة دكا "القٌم اإلسالمٌة من أجل السالم والتنمٌة المستدامة" ،لكننا نعلم أنه ال ٌمكننا
التمسك بقٌم اإلسالم ما لم نطبق نظام اإلسالم بشكل شامل .إن الحدٌث عن قٌم اإلسالم مع القبول
والتمسك باألفكار الشرٌرة للرأسمالٌة والنظام الدٌمقراطً هو خداع واضح لألمة .من الواضح اآلن
كضوء الشمس أن السبب األساسً للمشاكل الحالٌة للمسلمٌن هو غٌاب نظام الحكم الموحد لإلسالم
وهو الخالفة ،والتً لدٌها اإلمكانات الالزمة لحماٌة األمة فً أي جزء من العالم ،فً حٌن إن الهدف
الوحٌد لمنظمة المؤتمر اإلسالمً هو الحفاظ على الوضع الغربً المفروض ،وذلك بالحفاظ على
األمة مقسمة تحت أعالم الدول القومٌة المختلفة .لذا فإن الغرب سٌستخدم منظمة المؤتمر اإلسالمً
دوما لقمع صعود اإلسالم السٌاسً واحتواء المسلمٌن ووحدتهم تحت ظل الخلٌفة .ال ٌمكن ضمان
"السالم والتنمٌة المستدامٌن" الحقٌقٌٌن من مجموعة من الوكالء الذٌن ٌروجون ألجندة غربٌة باسم
اإلسالم .فقط القٌادة المخلصة للخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة ٌمكن أن تجعلها حقٌقة من
خالل االعتناء بشؤون األمة وفق قواعد اإلسالم.
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