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منظمة التعاون اإلسالمي في عامها الخمسين :بين
األمل واليأس
عبد اهلل األحسن
هذا الموضوع مترجم من اللغة االنجليزية عن موقع الشرق

مقدمة
ـابقا باســم منظمــة المؤتمــر اإلســامي و ُتعـ َـرف اختصــاراً
أ� ِّس َســت منظمــة التعــاون اإلســامي ،التــي عُ رفــت سـ ً
ـرار تبنتــه القمــة اإلســامية التــي عُ قــدت بيــن الثانــي والعشــرين والخامس والعشــرين من ســبتمبر/
بـــ» ،»OICبقـ ٍ
أيلــول  1969فــي الربــاط بالمغــرب ،للــرد علــى محاولــة إحــراق ِ المســجد األقصــى فــي القــدس .و أ�علــن ميثاقهــا
ً
ـر لــوزراء خارجيــة الــدول اإلســامية .وخــال نحــو نصــف قــرن ٍ مــن وجودهــا،
رســميا فــي عــام  ،1972فــي مؤتمـ ٍ
نمــت المنظمــة بشــكل كبيــر ،وهــي اآلن «ثانــي أكبــر منظمــة حكوميــة دوليــة بعــد األمــم المتحــدة» مــن حيــث
عــدد الحكومــات العضــوة فيهــا ،إذ يبلــغ عــدد أعضائهــا  57دولـ ً
ـة ،تمثــل أكثــر مــن  1.5مليــار مســلم .1وخــال
مهمشــة فــي السياســة العالميــة ،أما
الحــرب البــاردة ،وفــي ســيناريو عالـ ٍـم ثنائــي األقطــاب ،كانــت المنظمــة شــبه ّ
ـات مباشــرة مــع منظمــة التعــاون اإلســامي.
اآلن فتقريبـ ًـا كل الــدول الكبــرى والمنظمــات العالميــة تتمتــع بعالقـ ٍ
لكــن مــا هــو موقعهــا فــي السياســة العالميــة المعاصــرة؟ هــل حققــت مــا كان متوقعـ ًـا منهــا؟ مــا كانــت احتمــاالت
ـرص جديــدة أمــام المنظمــة؟
أي مــن هــذه االحتمــاالت؟ هــل ثمــة فـ ٌ
نجاحهــا قبــل خمســين عامـ ًـا؟ وهــل تحققــت ٌّ
مــا هــي الصعوبــات التــي تواجههــا المنظمــة فــي تحقيــق أهدافهــا بالكامــل؟ فــي هــذه المقالــة ســندرس ونحلــل
الفعاليــات الكبــرى التــي قامــت بهــا المنظمــة لإلجابــة عــن هــذه األســئلة.
ٌ
ً
منقســمة
أغلبيــة مســلمة
ُولــدت المنظمــة فــي مرحلــة تاريخيــة كانــت فيهــا معظــم الــدول التــي تقطنهــا
ً
ً
ً
ُ
طابعــا فريــدا .فــي ميثــاق المنظمــة،
الهويــة الدينيــة التقليديــة علــى المنظمــة
أيديولوجيــا ،وبهــذا أضفــت
ـوة» ،مشـ ِّ
ـدد ًة
أعلنــت الــدول األعضــاء التزامهــا بـ»االسترشــاد بالقيــم اإلســامية النبيلــة حــول الوحــدة واألخـ ّ
علــى «أهميــة تعزيــز وتكريــس الوحــدة والتضامــن بيــن الــدول األعضــاء لضمــان مصالحهــا المشــتركة علــى
الســاحة العالميــة ،وأكــدت تقيدهــا بااللتــزام بمبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة وميثــاق منظمــة التعــاون
اإلســامي والقانــون الدولــي» .2أرادت الــدول األعضــاء أيضـ ًـا «التعــاون بقــوة وتبــادل المســاعدة فــي المجــاالت
االقتصاديــة والعلميــة والثقافيــة والروحيــة ،وذلــك باســتلهام التعاليــم الخالــدة لإلســام» .الرغبــة اإلســامية
ٌ
ُ
الوحــدة ألول مــرة بقيــادة النبــي محمــد (صــل)
أدلــة قرآنيــة ،وقــد تحققــت هــذه
مبنيــة علــى
فــي الوحــدة
ٍ
3
ـن
فــي القــرن الســابع الميــادي  .واســتمرت الفكــرة حتــى بدايــات القــرن العشــرين عبــر مؤسســة الخالفــة .لكـ َّ
حالـ ً
ـة جديــد ًة ظهــرت بيــن عامــي  1923و 1924حيــن أ�لغيــت الخالفــة علــى يــد مجلــس األمــة التركــي الكبيــر.
ردَّ الزعمــاء المســلمون علــى قــرار اإللغــاء بعقــد المؤتمــرات والحــوارات حــول فكــرة الوحــدة اإلســامية ،وعُ قــد
مؤتمــران فــي عــام  :1926أحدهمــا فــي القاهــرة (مــن  13إلــى  19مايو/أيــار) ،والثانــي فــي مكــة خــال موســم
الحــج (مــن  7يونيو/حزيــران إلــى  5يوليو/تمــوز)  .4كانــت إحــدى أكبــر الصعوبــات التــي واجهــت تأســيس منصـ ٍـة
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وخالل الحرب الباردة ،وفي سيناريو
ً
خاضعا بشــكل مباشــر أو
أن معظــم العالــم اإلســامي كان حينهــا
عالم ثنائي األقطاب ،كانت المنظمة للوحــدة اإلســامية هــي َّ
ٍ
شبه مهمّ شة في السياسة العالمية ،غيــر مباشــر للهيمنــة االســتعمارية األوروبيــة .لكــن وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،حيــن
ً
ٌ
ٌ
أما اآلن
مناســبة
بيئــة
فتقريبا كل الدول الكبرى ظهــرت دول عديــدة ذات أغلبيــة مســلمة علــى خريطــة العالــم ،نشــأت
بعالقات
تتمتع
العالمية
والمنظمات
ٍ
ُ
أكثــر ،وتأسســت منظمــة التعــاون اإلســامي .ومــن هــذا المنطلــق ،كانــت محاولــة إحــراق
مباشرة مع منظمة التعاون اإلسالمي المســجد األقصــى حافـ ً
ـزا لتأســيس المنظمــة.

ٌ
بيــن دولهــا األعضــاء ،كانــت هنــاك ٌ
دول غنيـ ٌ
ودول أخــرى فقيــرة لكنَّهــا غنيــة بيدهــا
ـة لكنَّهــا تعانــي مــن ُنــدرة العمالــة،
ـن
العاملــة .وكان مــن الممكــن للمشــاريع التعاونيــة بيــن هــذه الــدول أن تشــكِّل نموذجـ ًـا للتطــور لبقيــة دول العالــم .لكـ َّ
ً
ً
ســواء علــى صعيــد السياســة العالميــة أو علــى صعيــد
مميــزا
العبــا
هــذا لــم يحــدث ،ولــم تتطــور المنظمــة لتصبــح
ٌ
التعــاون االقتصــادي .وســنحلل فــي هــذا البحــث باختصــار التوقعــات التــي خلقتهــا المنظمــة ،والعوائــق التــي واجهتهــا
واإلنجــازات التــي حققتهــا منــذ تأسيســها ،والعواقــب التــي تمخضــت عنهــا.
إنجازات وإخفاقات منظمة التعاون اإلسالمي في القضايا السياسية
تأسســت منظمــة التعــاون اإلســامي بإعــان تعــاون المســلمين فــي دعــم الفلســطينيين للحصــول علــى حقوقهــم
المنســق بســبب االحتــال اإلســرائيلي
التاريخيــة والشــرعية .شــعرت دول المنظمــة بالحاجــة إلــى مثــل هــذا الجهــد
َّ
لفلســطين التاريخيــة ،وبســبب االنتهــاك اإلســرائيلي لقــرارات األمــم المتحــدة ،والدعــم األمريكــي والغربــي الضمنــي
أن الفلســطينيين عارضــوا إنشــاء دولــة إســرائيل فــي بالدهــم وطالبــوا بفلســطين
لالنتهــاكات اإلســرائيلية .ورغــم َّ
موحــدة علمانيــة ،فإ َّنهــم بحلــول عــام  ،1974وبســبب هزيمتهــم العســكرية وتوصيــات الــدول العربيــة والمســلمة األخــرى،
ّ
ِّ
قبلــوا بحــل الدولتيــن.
وافــق الفلســطينيون أيضـ ًـا علــى اســترجاع  %22فقــط مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة ،حســب حــدود مــا قبــل عــام
 .1967نتيجـ ً
ـة لذلــك ،وبدعـ ٍـم مــن منظمــة التعــاون اإلســامي ،اعتــرف المجتمــع الدولــي بأن منظمــة التحرير الفلســطينية
هــي الممثــل الشــرعي للفلســطينيين الذيــن لــم يكونــوا يملكــون دولـ ً
ـة .وحصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى
ـرة قصيــرة ،وبدعــم مــن منظمــة التعــاون اإلســامي
صفــة «المراقــب» فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة .بعدهــا بفتـ ٍ
أيضـ ًـا ،نجــح الفلســطينيون فــي إضفــاء صفــة «األيديولوجيــا العنصريــة» علــى الصهيونيــة ،وهــي األيديولوجيــا الكامنــة
وراء إنشــاء دولــة إســرائيل.
مــن طرفهــا ،أصبحــت إســرائيل أكثــر عدائيــة فــي حربهــا ضــد الفلســطينيين ،وفــي تكريــس شــرعيتها كدولـ ٍـة يهوديـ ٍـة
فــي فلســطين .فــي هــذا الصــراع ،لــم تهــزم إســرائيل الفلســطينيين فقــط ،بــل كل دول منظمــة التعــاون اإلســامي معـ ًـا.
كان النجــاح الوحيــد الــذي حققتــه منظمــة التعــاون اإلســامي هــو صفــة «المراقــب» التــي ُمنحــت لمنظمــة التحريــر
الملزمــة فــي الجمعيــة العامــة
الفلســطينية فــي األمــم المتحــدة ،باإلضافــة إلــى تبنــي مجموعــة مــن القــرارات غيــر
ِ
لألمــم المتحــدة ،بمــا فيهــا القــرار الــذي اعتبــر الصهيونيــة أيديولوجيــا عنصريــة .لكــن فــي الصــراع بيــن الصهيونيــة
والفلســطينيين ،لــم تكتـ ِـف إســرائيل بإبقــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية بعيـ ً
ـدا عــن األرض الفلســطينية ،بــل اســتطاعت
أيضـ ًـا بــث ُ
الفرقــة بيــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي .كانــت مصــر أول دولـ ٍـة تخــرج عــن مظلــة
ـات مــع إســرائيل فــي عــام  .1978وكـ ٍّ
ـرد علــى الموقــف
منظمــة التعــاون اإلســامي وجامعــة الــدول العربيــة لتقيــم عالقـ ٍ
ً
المصــري أحــادي الجانــب تجــاه إســرائيل ،أصــدرت منظمــة التعــاون اإلســامي بيانــا أعلنــت فيــه أن االتفــاق بيــن مصــر
ـافر عــن ميثــاق المنظمــة وانتهــاكٌ للقانــون الدولــي وقــرارات األمــم المتحــدة» .وأعلنــت المنظمــة
وإســرائيل «خـ ٌ
ـروج سـ ٌ
قرارهــا «تعليــق عضويــة جمهوريــة مصــر العربيــة فــي منظمــة التعــاون اإلســامي وكل وكاالتــه وهياكلــه حتــى تــزول
األســباب التــي دفعــت المنظمــة لهــذا القــرار» .5وشــجعت منظمــة التعــاون اإلســامي كل الــدول األعضــاء علــى قطــع
عالقاتهــا الدبلوماســية واالقتصاديــة مــع مصــر ،وهــو مــا وافقــت عليــه معظــم الــدول األعضــاء بالفعــل.
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غيــرت منظمــة التعــاون اإلســامي موقفهــا وأعــادت مصــر إلــى عضويتهــا مــن دون تبريــر.
لكــن وبعــد بضــع ســنواتَّ ،
ً
ومتهمـ ًـا المنظمــة باســتبعاد بــاده ،ادعــى الرئيــس المصــري أن بــاده كانــت دائمــا ملتزمــة بميثــاق المنظمــة وبالقضيــة
الفلســطينية ،وأنهــا لــم تكــن مسـ ً
ـؤولة عــن اســتبعادها وإعادتهــا إلــى المنظمــة .6عانــت القضيــة الفلســطينية خــال هــذه
العمليــة .وفــي الحقيقــة ،خدعــت المنظمـ ُ
ـة الفلســطينيين بإعــان «الجهــاد» ضــد إســرائيل عبــر تأســيس «لجنــة القــدس»
ـميا عــن رغبتهــا فــي «حشــد الشــعوب نفسـ ً
التــي ترأســها الملــك المغربــي .وأعلنــت المنظمــة رسـ ً
ـيا فــي جميــع الــدول
اإلســامية باســتخدام وســائل اإلعــام الرســمية وشــبه الرســمية والشــعبية» ،ودعــت الــدول األعضــاء الفتتــاح مكاتــب
للمتطوعيــن الذيــن «يرغبــون فــي المشــاركة فــي الجهــاد لتحريــر األراضــي المقدســة» .7ومــن طرفهــا ،مضــت ســوريا
وليبيــا والعــراق أبعــدَ فــي حمايــة «مصالحهــا الوطنيــة» فــي السياســة العربيــة ،وذلــك بتأســيس فصائلهــا الخاصــة مــن
النازحيــن الفلســطينيين.
النــزاع حــول كشــمير ،شــأنه فــي ذلــك شــأن النــزاع فــي فلســطين ،هــو
النزاع حول كشمير ،شأنه في ذلك شأن النزاع
ً
أيضــا أحــد الصراعــات القديمــة التــي لــم ُتحــل عبــر األمــم المتحــدة ،إذ
ً
أيضا أحد الصراعات
في فلسطين ،هو
القديمة إنــه مشـ ٌ
ـتعل منــذ تأســيس المنظمــة الدوليــة .وأصــدرت منظمــة التعــاون
التي لم ُتحل عبر األمم المتحدة ،إذ إنه مشتعلٌ
ً
ً
تأثيــر ضئيــل فــي
كبيــرا مــن القــرارات التــي كان لهــا
عــددا
منذ تأسيس المنظمة الدولية .وأصدرت منظمة اإلســامي
ٌ
ً
ً
كبيرا من القرارات التي الواقــع فــي حــل النــزاع .والصــراع فــي أفغانســتان المجــاورة أســهم أيضــاً
عددا
التعاون اإلسالمي
ً
مصدرا
ـام ،أصبحــت كشــمير
كان لها تأثيرٌ ضئيل في الواقع في حل النزاع فــي تدهــور األوضــاع فــي كشــمير .وبشــكل عـ ٍ
آخــر للتحديــات المســتمرة التــي تواجــه المجتمعــات المســلمة اليــوم.8
التعاون ضمن المنظمة في سبيل النمو االقتصادي
أوضــح إعــان مؤتمــر القمــة اإلســامية األول فــي عــام  1969أن قــادة دول منظمــة التعــاون اإلســامي كانــوا مدركيــن
إلمكانيــة التعــاون االقتصــادي منــذ لحظــة تأســيس المنظمــة .هــذا اإلدراك ينعكــس أيضـ ًـا فــي ميثــاق منظمــة التعــاون
ـرف إســامي ،خــال المؤتمــر
ـيس مصـ ٍ
اإلســامي ،وجــاءت الخطــوة الملموســة األولــى فــي هــذا االتجــاه ،وهــي تأسـ ُ
الثانــي لــوزراء خارجيــة الــدول اإلســامية (فــي عــام  .)1970بعــد ســنتين ،أ�نشــئ القســم المالــي واالقتصــادي فــي األمانــة
ـب متخصــص فــي المجــاالت الماليــة واالقتصاديــة لمصالــح الــدول األعضــاء».9
العامــة للمنظمــة ليكــون «نــوا ًة لمكتـ ٍ
«إرادة سياســية» لــدى الــدول المتقدمــة للمســاعدة فــي نموهــا االقتصــادي ،أعلنــت
وأل َّنهــا كانــت تؤمــن بعــدم وجــود
ٍ
منظمــة التعــاون اإلســامي أ َّنــه «مــن الضــروري للــدول المســلمة أن تلجــأ أوالً وبشــكل أساســي لحشــد وزيــادة مواردهــا
الوطنيــة لضمــان الرخــاء االقتصــادي واالجتماعــي لشــعوبها».10وقد أسســت المنظمــة العديــد مــن الــوكاالت والمؤسســات
والمنظمــات فــي ســبيل رعايــة التعــاون االقتصــادي بيــن الــدول اإلســامية.
لكــن فــي الواقــع ،كان اإلنجــاز فــي معظــم مجــاالت التعــاون لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة ضئيــ ً
ا .كانــت المنظمــة
قــادر ًة بالــكاد علــى ترجمــة إمكانياتهــا إلــى تعــاون ٍ مثمــر ألجــل تطويــر دولهــا األعضــاء .فمث ـ ً
ا ،كانــت إحــدى القضايــا
كرســت المنظمــة نفســها لهــا خــال ســنواتها األولــى ،هــي مشــكلة إنتــاج الغــذاء .كانــت
المبكــرة فــي هــذا المجــال ،والتــي َّ
ألن االكتفــاء الذاتــي فــي مســألة الغــذاء لــن يخــدم فقــط الجانــب اإلنســاني لألمــة ،بــل
هــذه خطــو ًة حكيمــة ببســاطة؛ َّ
ســيخلق أيضـ ًـا ثقـ ً
ـرارات متعلقــة بـ»الوضــع الغذائــي فــي دول
ـة بالــذات بيــن المجتمــع اإلســامي .لــذا تبنــت المنظمــة قـ
ٍ
منظمــة التعــاون اإلســامي» ،مركــز ًة علــى الحاجــة إلــى تحقيــق ِ االكتفــاء الغذائــي الذاتــي فــي دول المنظمــة وإمكانيــة
ذلــك .11وركــزت قــرارات العــام التالــي حــول هــذا الموضــوع علــى جوانــب مثــل الحاجــة إلــى التمويــل ،ومصــادره،
وإنشــاء صنــدوق إســامي للغــذاء واألمــن ،والتعــاون مــع منظمــة الغــذاء والزراعــة العالميــة ( ،)FAOوحتــى نتائــج
أبحــاث مركــز البحــوث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب
الحظ وزراء خارجية الدول األعضاء في
للــدول اإلســامية ( .)SESRTCICلكــن علــى أرض الواقــع ،لــم يتحقــق ســوى
المنظمة َّ
العديد
أن «حالة األمن الغذائي في
ـرار متعلــق بالموضــوع صــدر
تقـ ٍ
ـدم ضئيــل فــي مجــال إنتــاج الغــذاء .وفــي قـ ٍ
من الدول اإلسالمية ليست فقط غير مستقرة،
أن «حالــة
عــام  ،2004الحــظ وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي المنظمــة َّ
ً
تراجعا في الفترة األخيرة
بل إنها ُتظهر
األمــن الغذائــي فــي العديــد مــن الــدول اإلســامية ليســت فقــط غيــر مســتقرة،
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ً
ً
«حاجــة الــدول األعضــاء إلــى اســتخدام
الحقــا علــى
تراجعــا فــي الفتــرة األخيــرة» .12وشــدَّ د القــرار
بــل إنهــا ُتظهــر
ِ
ـت ممكــن» .لكــن
كل الجهــود الضروريــة لضمــان األمــن الغذائــي فــي جميــع الــدول األعضــاء فــي المنظمــة بأســرع وقـ ٍ
لألســف ،يبــدو أن الوضــع العــام فــي الــدول المســلمة قــد تدهــور أكثــر منــذ عــام .2004
دور منظمة التعاون اإلسالمي في ّ
حل النزاعات
فــي تعاملهــا مــع هــذه المســألة ،حاولــت منظمــة التعــاون اإلســامي التدخــل بشــكل ٍ رئيســي فــي النزاعــات التــي يكــون
فيهــا كال الطرفيــن مسـ ً
ـلما .وهــذا ألنهــا كمنظمــة إســامية دوليــة مبنيــة علــى القيــم القرآنيــةُ ،تعتبــر المؤسســة األكثــر
مالءمـ ً
ـة للوســاطة .وخــال ســنواتها األولــى ،كانــت إنجــازات المنظمــة فــي هــذا المجــال بــارز ًة .فحيــن نشــب نـ ٌ
ـزاع
بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية واألردن عــام  ،1970قــاد الملــك الســعودي فيصــل والرئيــس المصــري جمــال عبــد
الناصــر المبــادرة التــي طرحتهــا منظمــة التعــاون اإلســامي وجامعــة الــدول العربيــة لحــل النــزاع .وقــد نجحــا فــي إنهــاء
النــزاع ،رغــم أن ذلــك حــدث بعــد الهزيمــة العســكرية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية .ووافقــت منظمــة التحريــر حينهــا
علــى مغــادرة األردن مقابــل اعتــراف كل الــدول العربيــة واإلســامية بمنظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل شــرعي
ـد للشــعب الفلســطيني ،وهكــذا ُحـ َّـل النــزاع بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية واألردن .وفــي عــام  1974اســتطاعت
وحيـ ٍ
منظمــة التعــاون اإلســامي حــل النــزاع بيــن باكســتان وبنغالديــش ،الدولــة التــي كانــت قــد حصلــت علــى اســتقاللها
وحـ َّـل أيضـ ًـا بعــد الهزيمــة العســكرية لباكســتان .وفيمــا بعــد أصبــح
ـرب أهليــة عــام ُ ،1971
حديثـ ًـا حينهــا .بــدأ النــزاع بحـ ٍ
الطرفــان شــريكين متكافئيــن فــي المجتمــع الدولــي.
قاد الملك السعودي فيصل والرئيس المصري جمال وكانــت الحــرب العراقيــة اإليرانيــة خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي
عبد الناصر المبادرة التي طرحتها منظمة التعاون االختبــار الرئيســي لقــدرة منظمــة التعــاون اإلســامي علــى حــل النزاعــات
اإلسالمي وجامعة الدول العربية لحل النزاع .وقد بيــن الــدول المســلمة .اضطلعــت المنظمــة بــدور الوســيط حالمــا بــدأت
نجحا في إنهاء النزاع ،رغم أن ذلك حدث بعد
ـارات مكوكية
الحــرب فــي ســبتمبر/أيلول  .1980و أ�نشــئت لجــان أجــرت زيـ ٍ
الفلسطينية
الهزيمة العسكرية لمنظمة التحرير
ـار
بيــن العاصمتيــن اإليرانيــة والعراقيــة ،لكنهــا فشــلت فــي صياغـ ِـة إطـ ٍ
لحــل ســلمي للنــزاع .وبــدت القيــادة اإليرانيــة وكأنهــا ال تثــق بالمنظمــة.
أنشــأت المنظمــة «لجنــة الســام اإلســامية» ،واســتمرت فــي جهودهــا للوســاطة ،وقــد اقترحــت تاريخـ ًـا لوقــف إطــاق
النــار مــع جــدول ٍ النســحاب القــوات العراقيــة مــن األراضــي اإليرانيــة .واقترحــت اللجنــة أن يُ َّ
نفــذ وقــف إطــاق النــار
واالنســحاب تحــت إشــراف مراقبيــن عســكريين مــن الــدول األعضــاء بالمنظمــة .وشــجعت كال الطرفيــن علــى إعــان
ـن كلتــا الدولتيــن لــم توليــا أهميـ ً
ـة لمقترحــات المنظمــة .وطالــب
عــدم تدخلــه فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة األخــرى ،لكـ َّ
المعتــدي فــي النــزاع ،وبالتالــي معاقبتــه .وأرادوا أن تمتثــل المنظمــة
اإليرانيــون بــأن تعتــرف المنظمــة أوالً بالطــرف ُ
ً
لذلــك دون أن تشــارك إيــران فــي اجتماعــات المنظمــة .وعلــى الجانــب اآلخــر ،بقــي العــراق جــزءا مــن نظــام المنظمــة.
وكان مــن المفتــرض أن يُ عقــد المؤتمــر الثانــي عشــر لــوزراء خارجيــة المنظمــة فــي بغــداد فــي يونيو/حزيــران مــن عــام
ـن مطلبهــم ُرفــض ألن إيــران قاطعــت قبلهــا قمــة
 .1981وطالــب اإليرانيــون بــأن يُ عقــد المؤتمــر فــي ٍ
أرض محايــدة ،لكـ َّ
المؤتمــر اإلســامي الثالــث التــي عُ قــدت فــي مكــة والطائــف بالمملكــة العربيــة الســعودية .وفــي الجلســة االفتتاحيــة
للمؤتمــر الثانــي عشــر لــوزراء خارجيــة دول منظمــة التعــاون اإلســامي ،أعلــن الرئيــس العراقــي أن «المســؤولية
األخالقيــة والشــرعية الســتمرار النــزاع قــد انزاحــت عــن كاهــل العــراق ،فالمســؤولية تقــع اآلن بالكامــل علــى عاتــق
ـوية ســلمية
ـود جـ ٍ
المســؤولين اإليرانييــن؛ ألنهــم حتــى اآلن لــم يبذلــوا أي جهـ ٍ
ـادة وحقيقيــة إلنهــاء النــزاع والتوصــل لتسـ ٍ
عادلــة لهــذا الخــاف» .عــاو ًة علــى ذلــك ،وفــي نهايــة المؤتمــر ،قــررت منظمــة التعــاون اإلســامي اعتبــار بيــان الرئيــس
ـزءا مــن بيانهــا الرســمي؛ ألنــه تضمــن «توجيهـ ًـا مفيـ ً
العراقــي جـ ً
ـدا للمنظمة».13وهكــذا فقــدت منظمــة التعــاون اإلســامي
ـيط.
مصداقيتهــا كوسـ ٍ
ومنــذ هجمــات  11ســبتمبر/أيلول  2001وتبنــي نظريــة ِصــدام الحضــارات كحجــر
زاويـ ٍـة فــي السياســة الخارجيــة األمريكيــة ،زادت الصراعــات بيــن الــدول المســلمة
ـورة هائلــة .وأدى هــذا إلــى تأســيس «وحــدة الســام واألمــن والوســاطة» فــي
بصـ ٍ
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األمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون اإلســامي فــي جــدة بالســعودية .أعلنــت المنظمــة أن هــذه الوحــدة ســتركِّز مبدئيـ ًـا
علــى تطويــر قدراتهــا ،بعدهــا يُ فتــرض أن تعمــل بشــكل أساســي علــى مراقبــة حــاالت األزمــات الحاليــة أو المحتملــة،
لتحديــد وتحليــل األســباب الجذريــة األساســية للنزاعــات وتحديــد الســبل المناســبة لحلهــا .14وفــي ســبيل توســيع هــذه
المهمــة أكثــر ،أنشــأت المنظمــة «مجلــس الحكمــاء» ،بغــرض تحديــد «آليــات حــل النزاعــات وبنــاء الســام ،وتعزيــز دور
المنظمــة فــي مجــال الوســاطة واتقــاء النزاعــات» .لكــن المنظمــة بالــكاد كانــت فعالــة فــي معالجــة هــذه األزمــات.15
ُ
إصالح منظمة التعاون اإلسالمي
ـن
اتضحــت الحاجــة إلــى إصــاح نظــام الحوكمــة فــي منظمــة التعــاون اإلســامي منــذ عــام  .1982وحســب مــا أفــاد أميـ ٌ
ـإن المرحلــة األولــى مــن اإلصالحــات اســتمرت حتــى عــام  ،1989حيــن كان االهتمــام منصبـ ًـا علــى
عــامٌ ســابق للمنظمــة ،فـ َّ
16
َّ
«تنســيق أنشــطة العــدد المتنامــي لوكاالتهــا ومنــع تكرارها» .وهنــا تجــب مالحظــة أنــه خــال الســنوات األولــى مــن عمــر
المنظمــة ،كان معظــم األعضــاء متحمســين آلفــاق ازدهــار المنظمــة لدرجـ ِـة أن معظمهــم أراد الدفــع بأجنــدات مختلفــة
مرتبطــة بإنجــازات التعــاون اإلســامي ،و أ�سســت العديــد مــن اللجــان والــوكاالت الجديــدة المرتبطــة بمنظمــة التعــاون
اإلســامي .واســتمرت محــاوالت إصــاح المنظمــة بعــد عــام  ،1989لكنهــا حققــت نجاحـ ًـا ضئيـ ً
ا.
فــرص جديــدة فــي عامــي  2003و .2004ففــي عــام  2003تولــت
ظهــرت
ٌ
ماليزيــا رئاســة المنظمــة ،وفــي عــام  ،2004انتُ ِخــب األميــن العــام مــن
تركيــا .هاتــان الدولتــان همــا األكثــر ديناميكيــة فــي نظــام منظمــة التعــاون
ً
نموذجــا يُ حتــذى فــي
اإلســامي :فماليزيــا كانــت قــد كونــت بالفعــل
التطــور االقتصــادي فــي العالــم اإلســامي ،وفــي تركيــا ،وصلــت حكومــةٌ
جديــد ٌة إلــى الســلطة فــي عــام  ،2002وقــد خلقــت الكثيــر مــن األمــل بيــن
الشــباب هنــاك .والقيــادة المشــتركة لهاتيــن الدولتيــن كان مــن الممكــن أن
أن هــذه كانــت أول مــرة تنتخــب فيهــا المنظمــة أمينهــا العــام.
تبــث الحيويــة داخــل المنظمــة أيضـ ًـا .الالفــت للنظــر َّ
ومباشــر ًة بعــد تولــي منصبــه ،بــدأ األميــن العــام الجديــد بالمبــادرات الراميــة إلــى إصــاح المنظمــة.

ً
ملزمة بتوحيد كل المسلمين
لم تكن المنظمة
علم وطني واحد (مثلما حدث في
تحت ٍ
ً
إيطاليا) ،كان واجبا عليها فقط أن تبادر
ببرنامجٍ للتعاون والتطوير شبيه بذاك المتبع في
ً
أيضا في خلق
االتحاد األوروبي .لكنها فشلت
اإلرادة السياسية الالزمة لتحقيق هذا الهدف

أن هاتيــن الدولتيــن تتمتعــان بإمكانيــة أن ُتصبحــا محركيــن للتطويــر والتقــدم داخــل نظــام منظمــة التعــاون
ورغــم َّ
اإلســامي ،مثلمــا كانــت منطقتــا بيدمونــت وســردينيا بالنســبة إليطاليــا فــي أوروبــا فــي القــرن التاســع عشــر ،فشــلت
المنظمــة فــي تحقيــق أهدافهــا .لــم تكــن المنظمــة ملزمـ ً
ـة بتوحيــد كل المســلمين تحــت علـ ٍـم وطنــي واحــد (مثلمــا حــدث
فــي إيطاليــا) ،كان واجبـ ًـا عليهــا فقــط أن تبــادر ببرنامــجٍ للتعــاون والتطويــر شــبيه بــذاك المتبــع فــي االتحــاد األوروبــي.
لكنهــا فشــلت أيضـ ًـا فــي خلــق اإلرادة السياســية الالزمــة لتحقيــق هــذا الهــدف .وتبنــت المنظمــة بعدهــا مبــادر ًة رفيعــة
أن االقتراحــات التــي طرحتهــا
المســتوى للتقييــم الذاتــي ،شــاركت فيهــا شــركة اإلدارة األمريكيــة  ،Accentureإال َّ
َّ
ـرا مشـ ً
المكلفــة بالتقييــم الذاتــي واجهــت مصيـ ً
ـابها لــذاك الــذي واجهتــه القــرارات الســابقة للمنظمــة .حتــى فــي
الهيئــة
ً
مجــال المســاعدات اإلنســانية للمناطــق المنكوبــة كان أداء المنظمــة هامشــيا للغايــة .فمقارنــة بحجــم منظمــة التعــاون
اإلســامي التــي تضــم العديــد مــن الــدول الغنيــة ،كان أداء حفنـ ٍـة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التركيــة والماليزيــة
أفضــل فــي االســتجابة للكــوارث الطبيعيــة التــي ضربــت العالــم اإلســامي.
آفاق منظمة التعاون اإلسالمي
بعــد ذكــر اإلخفاقــات الكثيــرة التــي عانتهــا المنظمــة ،قــد يتســاءل المــرء بشــكل ٍ طبيعــي مــا إذا كانــت هنــاك أي آفــاق ٍ
لمنظمــة التعــاون اإلســامي فــي القــرن الحــادي والعشــرين .فــي رأينــا ،كانــت لــدى المنظمــة إمكانــات هائلــة حيــن
ً
جــدا فــي السياســة العالميــة .ورغــم أنهــا ثانــي أكبــر منظمــة
دور فعّ ــال ٍ وإيجابــي
تأسســت ،وال زال بإمكانهــا لعــب ٍ
ً
ً
حكوميــة دوليــة بعــد األمــم المتحــدة ،فإنهــا غيــر معروفــة نســبيا بيــن النــاس العادييــن ،وهــذا يعــود أساســا إلــى
ا بيــن العديــد مــن النــاس حيــن تأسســت ،لكــن إخفاقهــا خلــق يأسـ ًـا معــادالً
افتقارهــا لــأداء الفعــال .خلقــت المنظمــة أمـ ً
لــذاك األمــل.
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ا قصيـ ً
إن تحليـ ً
ـرا للنــزاع فــي أفغانســتان ســيوضح هــذه النقطــة .نشــأ النــزاع بأفغانســتان فــي ســياق فرضيــة صــدام
َّ
ـوي هــذه الفرضيــة.
الحضــارات التــي ظهــرت فــي تســعينيات القــرن الماضــي .ثــم وقعــت هجمــات  11ســبتمبر/أيلول لتقـ ّ
وتب ِّنــي القاعــدة لهــذه الهجمــات وموقــف طالبــان غيــر القابــل للتفــاوض فــي الدفــاع عــن قيــادة القاعــدة دفعــا الواليــات
المتحــدة وحلفاءهــا لغــزو أفغانســتان .لكــن ورغــم أن القصــف المكثــف والقتــل مــن دون تمييــز للمدنييــن مكَّنــا أمريــكا
وحلفاءهــا مــن الســيطرة علــى كامــل البــاد ،فشــلت أمريــكا فــي القضــاء نهائيـ ًـا علــى تنظيــم القاعــدة أو حركــة طالبــان.
فــي البدايــة بــدا نجــاح أمريــكا وحلفائهــا باهـ ً
ـرا ،لكــن ســرعان مــا بــدأت القاعــدة وطالبــان بإعــادة تنظيــم صفوفهمــا،
وأصبحــت أفغانســتان معقــل العمليــات المتطرفــة .وفــي رأينــا ،كان بإمــكان منظمــة التعــاون اإلســامي أن تخفــف حــدة
الصــراع وتوقفــه بشــكل ٍ نهائــي.
مــن الواضــح أن القــوات األجنبيــة كانــت موجــودة فــي أفغانســتان فقــط
قوات تابعة لمنظمة التعاون
كان نشر
ٍ
لمســاعدة الحكومــة الديمقراطيــة األفغانيــة بمهمتهــا المتمثلــة فــي إعــادة حكــم
اإلسالمي واللجوء إلى الدبلوماسية في
القانــون فــي البــاد .لكــن اإلصابــات المتزايــدة بيــن المدنييــن وقــوات الناتــو
أفغانستان سيجبر طالبان والقاعدة على
تسوية مبنية على تعاليم اإلسالم؛ علــى حــد ســواء تطلبــت الســحب الســريع للقــوات األجنبيــة مــن المنطقــة .هــل
الوصول إلى
ٍ
ً
ٌ
ألنهما يزعمان ،نظريا على األقل ،أنهما يحاربان ثمــة آليــة أخــرى لضمــان اســتقرار أفغانســتان عــدا وجــود قــوات الناتــو فــي
حكم إسالمي
من أجل فرض نظام
ٍ
دور فــي المســتنقع
البــاد؟ هــل يمكــن لمنظمــة التعــاون اإلســامي أن تلعــب أي ٍ
األفغانــي؟
ـوات تابعــة لمنظمــة التعــاون اإلســامي ،بشــكل ٍ رئيســي ألن قــوات
فــي رأينــا ،كانــت ســتتحقق فائــد ٌة أكبــر مــن نشــر قـ ٍ
ً
عضــو فــي حلــف الناتــو)
أيضــا
المنظمــة تعــرف الثقافــة األفغانيــة أكثــر .كانــت قــوات دول ٍ مثــل تركيــا (التــي هــي
ٌ
وماليزيــا وإندونيســيا وبنغالديــش ســتبدو مقبولـ ً
ـة أكثــر لــدى األفغــان حيــن تســاعد هــذه القــوات فــي عمليــة إعــادة
ـمعة طيبـ ً
النظــام إلــى البــاد .بعــض هــذه البلــدان اكتســبت بالفعــل ُسـ ً
ـة فــي دورهــا لحفــظ الســام بأماكــن مختلفــة مــن
ـوات عســكرية حاليـ ًـا ،لكــن إنشــاء هــذه
العالــم تحــت مظلــة األمــم المتحــدة .ال تمتلــك منظمــة التعــاون اإلســامي قـ ٍ
القــوات ليــس صعبـ ًـا ،فقــد قــررت المنظمــة ذات مــرة إنشــاء قــوات حفــظ ســام خاصــة بهــا خــال الحــرب العراقيــة
اإليرانيــة.
وفــي الحقيقــة ،قــد يــؤدي تمكيــن المنظمــة إلــى تعزيــز التقييــم اإلســامي الذاتــي لفكــرة النــزاع .عــاو ًة علــى ذلــك ،فــإن
حســن صــور َة الواليــات المتحــدة فــي نظــر العديــد مــن المســلمين،
سي ِّ
االنســحاب األمريكــي مــن الشــأن األفغانــي كان ُ
ً
وهــذا كان ســيمكّنها مــن ســحب قواتهــا بشــكل ســلمي مــن المنطقــة الخاضعــة لهــا حاليــا .أي أن هــذا كان سيســاعد فــي
تكويــن ثقـ ٍـة متبادلــة ،وهــذا مهــم جـ ً
ـدا فــي التعايــش الســلمي بيــن الحضــارات.
ـوات تابعــة لمنظمــة التعــاون اإلســامي واللجــوء إلــى الدبلوماســية في أفغانســتان ســيجبر طالبــان والقاعدة
كان نشــر قـ ٍ
ً
ـوية مبنيــة علــى تعاليــم اإلســام؛ ألنهمــا يزعمــان ،نظريــا علــى األقــل ،أنهمــا يحاربــان مــن أجــل
علــى الوصــول إلــى تسـ ٍ
فــرض نظــام حكـ ٍـم إســامي.
فــي ســبيل تمكيــن منظمــة التعــاون اإلســامي ،يجــب أن يكــون المــرء مـ ً
ـدركا لحقيقــة أن المنظمــة ،بشــكلها الــذي كانــت
عليــه فــي الســبعينيات ،ليســت نفــس المنظمــة فــي عــام  .2018فالمنظمــة فــي الســبعينيات ،خاصـ ً
ـة فــي بلدهــا المضيــف،
ـوم علــى إســرائيل فــي عــام  ،1973وفــرض
المملكــة العربيــة الســعودية ،كانــت لديهــا اإلرادة السياســية لتنســيق هجـ ٍ
حظــر علــى تصديــر النفــط للــدول الداعمــة لهــا ،والحفــاظ علــى كرامــة العــرب والمســلمين.
لكــن الســعودية اليــوم مختلفــة جـ ً
ـإن أول خطــوة تتبعهــا المنظمــة اآلن هــي
ـدا عــن الســعودية فــي تلــك األيــام ،لــذا فـ َّ
ـد آخــر .حســب ميثاقهــا األصلــي ،كان مــن المفتــرض أن يكــون مقــر
نقــل مقــر أمانتهــا العامــة مــن الســعودية إلــى بلـ ٍ
ـرا مؤقتــاً
األمانــة العامــة فــي مدينــة القــدس ،ولكــن وألن القــدس كانــت تحــت االحتــال ،فقــد تــم اتخــاذ الســعودية مقـ ً
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ً
ً
قويــا ضــد الفظائــع اإلســرائيلية خــال
موقفــا
لهــا .يمكــن اآلن نقــل مقــر األمانــة العامــة إلــى تركيــا ،التــي اتخــذت
ً
ـات
االحتفــال بالذكــرى الســبعين للنكبــة ،حيــن قتلــت إســرائيل  60فلســطينيا وجرحــت أكثــر مــن  2000خــال احتجاجـ ٍ
ســلمية .ع َّبــرت تركيــا عــن موقــف قــوي مشــابه خــال العــدوان اإلســرائيلي فــي عامــي  2008و ،2014حيــن شــنت
ـات عســكرية باألســلحة الثقيلــة ضــد أهالــي غــزة .يمكــن أيضـ ًـا أن يُ نقــل مقــر األمانــة العامــة إلــى ماليزيــا،
إســرائيل عمليـ ٍ
حيـ ُ
ـيكرس اهتمامــه
ـث أعلــن نائــب رئيــس الــوزراء الســابق أنــور إبراهيــم ،الــذي ســيكون رئيــس الــوزراء القــادم ،أنــه سـ ّ
المباشــر لقضايــا األمــة اإلســامية .بشــكل ٍ عــام ،بإمــكان القيــادة التركيــة  -الماليزيــة المشــتركة أن تعيــد تأســيس منظمــة
التعــاون اإلســامي علــى أرضيـ ٍـة أقــوى.
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عن املؤلف

عبــد اهلل األحســن هــو أســتاذ الحضــارات المقارنــة فــي قســم العلــوم السياســية
والعالقــات الدوليــة بجامعــة إســطنبول شــهير .تخــرج األحســن فــي جامعــة ماكغيــل
بمونتريــال فــي كنــدا ،وجامعــة آن هاربــور فــي ميشــيغان .وقــد أســهم بالعديــد
مــن المقــاالت حــول العالقــات بيــن الحضارتيــن اإلســامية والغربيــة المعاصرتيــن.
تتضمــن أعمالــه« :منظمــة المؤتمــر اإلســامي :مقدمــة لمؤسســة سياســية إســامية»
( ،)1988و»األمــة أو الشــعب :أزمــة الهويــة فــي المجتمــع المســلم المعاصــر» (.)1992
وكتبــه ومقاالتــه ُترجمــت إلــى العربيــة والبنغاليــة والبوســنية والتركيــة واألرديــة.
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