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الباحثة يف الكالم عن حماوالت �إ�صالح املنظمة ،وتغيري
هيكلها التنظيمي م���ش�يرة �إىل ال �ظ��روف ال�ت��ي �أدت �إىل
تغيري ا�سمها من منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �إىل منظمة
التعاون الإ�سالمي .ت�ستعر�ض الكاتبة ب�شكل م�ستفي�ض،
ولكنه من�سق ،ي�سري على هدى نهج علمي �شفاف ومتزن،
ت�ستعر�ض معلومات قيمة عن مراكز املنظمة ،ومعاهدها،
وقممها املتعاقبة ،وجلانها الثابتة املتعددة ،ومنها جلنة
القد�س ،وجلنة الثقافة والإعالم ،وجلنة حقوق الإن�سان.
ويف احلقيقة ،ال ت�ترك غريين�سكا �شيئا هنا �إال وتذكره
وت�شرحه ب�إ�سهاب ،ليجد القارئ كل ما يبتغيه من معرفة
عن هيكلية املنظمة ،و�إداراتها ،وبرامج عملها.
�أم��ا الف�صل ال��راب��ع ،فيحتوي على حتليل لعمل املنظمة
ح�ي��ث الح�ظ��ت ال�ك��ات�ب��ة ،ب�ن��اء ع�ل��ى ب�ح��وث�ه��ا� ،أن ن�شاطها
ق��د زادت وت�يرت��ه ب�شكل م�ن�ظ��م ،وجت �ل��ى ذل ��ك بدفاعها
عن الأماكن الإ�سالمية املقد�سة ،وعلى ر�أ�سها ،بطبيعة
احل ��ال ،الأوق� ��اف الإ��س�لام�ي��ة يف فل�سطني امل�ح�ت�ل��ة .وق��د
�أخ ��ذت املنظمة تلعب دورا �شامال ي�ضم جم ��االت �شتى،
ح�ت��ى ك ��اد ن�ط��اق عملها �أن ي�صل ك��ل ن��اح�ي��ة م��ن ن��واح��ي
احل �ي��اة يف امل�ج�ت�م�ع��ات الإ� �س�لام �ي��ة .فللمنظمة م�شاريع
كثرية تقيمها ،وبرامج فاعلة ،وم�ؤمترات تعقد با�ستمرار،
وترتيبات قانونية تتعلق ب�أعمال كثرية يف جمال التجارة
العاملية ،وال�صريفة الإ�سالمية ،وحماية البيئة ،ومعاجلة
ال�ت�ه��دي��دات احل���ض��اري��ة وال�ث�ق��اف��ة ،وااله�ت�م��ام بالتعليم،
ووتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية ،وحل النزاعات بالطرق
ال���س�ل�م�ي��ة ،وحم ��ارب ��ة الإره� � ��اب ،وال ��وق ��وف ��ض��د ان�ت���ش��ار
�أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل ،وت��أي�ي��د ح�ق��وق امل ��ر�أة والطفل،
ون�شر الت�سامح ،وتفعيل حوار احل�ضارات .وتويل الكاتبة
برنامج ال�سنوات الع�شر اهتماما خا�صا ،وهو الذي انطلق
يف عام  2005م�شكال ج��زءا مهما من عمل املنظمة ،لكنه
توقف يف منت�صف الطريق ،ومل يكمل ب�سبب التغريات
ال�ت��ي ط ��ر�أت على بنيتها .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك جن��د هنا
عر�ضا مل�سائل ان�شغلت بها الهيئات الإ�سالمية ردحا من
الزمن ،تبدي فيها امل�ؤلفة ر�أيها �ساردة منجزات منظمة
التعاون ،و�إخفاقاتها يف حتقيق ما كانت ت�صبو �إليه .ومن
ذل��ك ق�ضية حم��ارب��ة الإره ��اب ،وحماية حقوق الإن�سان،
وال ��وق ��وف يف وج ��ه ال �ت �خ��وي��ف م ��ن الإ� � �س �ل�ام ،وح �م��اي��ة
الأقليات امل�سلمة ،وتكثيف العمل الإن�ساين ،ودعم التطور
االقت�صادي ،والتعليم ،والتقدم االجتماعي والعلمي يف
البلدان الأع�ضاء ،وتبني احلل ال�سلمي للنزاعات.
يف ال�ف���ص��ل اخل��ام����س ت�ت�ع��ر���ض ال�ك��ات�ب��ة ل�ل�ت�ح��دي��ات التي
ت��واج �ه �ه��ا امل�ن�ظ�م��ة يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،وت�خ�ل����ص �إىل
ا�ستنتاجات فيها كثري من امل�صداقية ،فرناها تخ�ص�ص
�صفحات كثرية للق�ضية الفل�سطينية ،وهذا فعل �صائب
وم �� �س��وغ .ف��ال�ق��د���س ك��ان��ت ال���س�ب��ب امل�ب��ا��ش��ر لإن �� �ش��اء ه��ذه
الرابطة الإ�سالمية ،وحري بها �أن ت�شغل �صفحات كثرية
من مباحث هذا الكتاب .تناق�ش امل�ؤلفة النزاعات ال�شرق
�أو��س�ط�ي��ة م��رك��زة ع�ل��ى م�ساعي املنظمة حللها بالطرق
ال�سلمية .وت�ت�ح��دث ع��ن الأزم� ��ات ال��داخ�ل�ي��ة ب�ين ال��دول
الأع �� �ض��اء ،ويف ق�ل��ب ذل��ك ال���ص��راع��ات ال�ت��ي ن���ش��أت داخ��ل
الأق �ط��ار العربية ،خا�صة بعد ح��دوث م��ا �سمي بالربيع
ال �ع��رب��ي .ث ��م ت�ن�ت�ق��ل �إىل احل ��دي ��ث ع ��ن اخل�ل�اف ��ات ال�ت��ي
ن�ش�أت بني �أع�ضاء املنظمة ،بدءا من النزاع الدموي بني

الأردن وم�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية يف ع ��ام ،1970
وت �ع��رج ع�ل��ى احل ��رب ال�ع��راق�ي��ة الإي��ران �ي��ة ،1988-1980
وم��ن بعدها الغزو العراقي للكويت ع��ام  .1990وتتناول
بالبحث� ،أي�ضا ،ق�ضية النزاعات بني الأقطار الإ�سالمية
وال ��دول غ�ير امل�سلمة ،وحت��ت ه��ذا البند ،تتحدث ب�شكل
رئي�س ع��ن ال�ت��دخ��ل ال�سوفييتي يف �أف�غ��ان���س�ت��ان ،وال�غ��زو
الأمريكي للعراق و�أفغان�ستان ،والنزاع الرتكي اليوناين
ح ��ول ق�بر���ص ،وال �� �ص��راع ب�ين �أذرب �ي �ج��ان و�أرم�ي�ن�ي��ا على
م��رت�ف�ع��ات ق ��رة ب ��اغ (ن ��اغ ��ورين ك ��ارب ��اخ) .وث�م��ة ب�ح��ث له
�أهمية كبرية يرتبط مب�س�ألة الأزمات الداخلية يف الدول
غ�ير الإ� �س�لام �ي��ة ،ال �ت��ي تقطنها ج��ال�ي��ات م���س�ل�م��ة ،وق��د
تفاقمت حدتها يف الآونة الأخرية يف ميامنار ،حيث يقتل
وي�شرد �شعب الروهينغيا .وتعدد الكاتبة هذه ال�صراعات
التي ت�سميها �أزمات داخلية بدءا من البو�سنة والهر�سك،
م��رورا بال�صومال و�سرياليون وجمو وك�شمري ،وانتهاء
مبيامنار .ولكن الأم��ر املثري للغرابة �أن تقع امل�ؤلفة يف
تناق�ض ّبي� ،إذ ت�ضع القد�س �أي�ضا حتت هذا البند� ،أي ما
يعني �أن �سكانها �أقلية م�سلمة يف بلد غري م�سلم ،رغم �أنها
تذكر يف الفقرة ذاتها �أنها منطقة واقعة حتت االحتالل
الإ�سرائيلي!
تدخل الكاتبة يف نقا�ش م�ستفي�ض ح��ول عاملية منظمة
ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي م�ستعر�ضة �أف �ك��ار بع�ض الباحثني
الذين يعدونها منظمة �إقليمية ،من وجهة نظر جغرافية،
ولكنها تقر بر�أي �آخرين مثل :مينيك�س ،وفا�سيلكوف�سكي،
القائل بوجوب ت�صنيفها على �أنها منظمة عاملية ،فهي
تتعدى بتعدد بلدانها جغرافية واح��دة ،كما �أنه ال وجود
لتعريف حم��دد يف النظام ال��دويل ملفهوم الإقليم .تعرج
امل�ؤلفة على مفهومي الأمة واخلالفة من منظور تاريخي
مبينة �أهميتهما يف تفكري امل�سلمني .وت�ن��اق����ش م�س�ألة
ال ��وح ��دة الإ� �س�لام �ي��ة م�ق��اب��ل م�ف�ه��وم ال ��وح ��دة ال�ق��وم�ي��ة،
وانق�سام العرب بني داعم وم�ؤيد لأحد هذين التوجهني.
وت�ؤكد يف اال�ستنتاجات ،التي تخل�ص �إليها� ،أن ما مييز
منظمة التعاون الإ�سالمي �سعيها الد�ؤوب حلل النزاعات
املختلفة بالطرق ال�سلمية ،مع �أنها ف�شلت يف كثري من
الأحيان بتحقيق ذلك .وترى �أنها ف�شلت ف�شال ذريعا يف

كثري من و�ساطاتها للجم ال�صراعات ،وح��ل اخلالفات.
واال��س�ت�ن�ت��اج امل��وف��ق ال ��ذي ت���ص��ل �إل �ي��ه امل ��ؤل �ف��ة ي�ف�ي��د �أن
ع��دم ن�ضج الهيكلية التنظيمية ،واخل�لاف��ات ال�سيا�سية،
كثريا ما �شلت عمل املنظمة ،مع �أنها ظلت ع�صية على
التهمي�ش �أو الإق���ص��اء .ويف اال���س�ن��وات القليلة املا�ضية،
وج ��د ذل ��ك ال �ث �ب��ات ان�ع�ك��ا��س��ا لإر� �س ��اء ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون،
وتقويتها ،م��ع منظمات عاملية و�إقليمية ع��دي��دة .فهي،
على حد زعم غريين�سكا ،تبتعد عن كونها جمرد منتدى
للنقا�ش ،خا�ضع لأج �ن��دة �أع���ض��ائ��ه ال�سيا�سيني ،وت�سري
بثقة باجتاه �أن تكون هيئة عاملية فاعلة وم�ستقلة ،ت�سعى
�إىل حتقيق �أهدافها ومراميها املن�شودة .وترى امل�ؤلفة �أن
ه��ذا التوجه ي�سرت�شد ب�أحكام ومبادئ ملزمة ،حتد من
امل�صالح ال�سيا�سية ال�ضيقة لأع�ضائها .وبالرغم من هذه
الثقة التي تبديها الكاتبة بقدرة املنظمة على ال�صمود،
فهي ال تن�سى ج�بروت ال��واق��ع ال�سيا�سي يف منطقة مثل
ال�شرق الأو� �س��ط ،فتقر ب ��أن م�صالح الأع���ض��اء امل�ؤثرين
متلك ت��أث�يرات يف عمل املنظمة .وت��ؤك��د �أن �أي��ة منظمة
عاملية ال ميكن �أن تكون يف من�أى عن الت�أثري ال�سيا�سي
لأع�ضائها ال�ك�ب��ار .وت��زع��م �أن املنظمة ا�ستطاعت خالل
ال�سنوات الع�شر املن�صرمة �أن تخرج من حالة اخل�ضوع
ملجموعة من الدول املهيمنة� ،إىل م�ستوى املنظمة العاملية
ذات النظام القانوين الذي يت�ساوى فيه الأع�ضاء جميعا.
وب�ه��ذه ال�ن�برة املتفائلة تنهي امل��ؤل�ف��ة كتابها م��ؤك��دة �أن
هذه التطورات الإيجابية ت�سمح للعامل �أن ينظر �إىل دور
املنظمة امل�ستقبلي نظرة ا�ستح�سان ،كي تقوم مبهامها يف
�ضمان ال�سلم والأمن ببعديهما الإقليمي والعاملي.
ميكن القول �إن هذا الكتاب جدير باالهتمام كونه يقدم
معلومات ثرة ،تطرح من خاللها م�ؤلفته ق�ضايا �شديدة
الأهمية م�ستقدمة ا�ستنتاجات قيمة يف جمملها ،تفيد يف
فهم �آلية عمل منظمة التعاون الإ��س�لام��ي .وم��ن خالل
الر�ؤى املطروحة ،يلمح القارئ نظرة جديدة وجدية �إىل
املو�ضوعات املطروقة ،جتعله يدرك مدى �أهمية معاجلة
ق�ضايا تلك املنظمة الإ�سالمية التي ت�شد امل�سلمني �إليها،
وخا�صة يف �أح�ل��ك ال�ظ��روف ال�ت��ي يعي�شونها .و�أخ�ي ً�را ال
بد من الإ�شارة �إىل �أن هذا الكتاب يعد الأول من نوعه،
املخ�ص�ص ب�أكمله لكل ما يتعلق ب�ش�ؤون منظمة التعاون
الإ�سالمي ،و�شجونها ،ودورها يف حياة امل�سلمني وغريهم
يف العامل.
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منظمة التعاون اإلسالمي ألغنيشكا غيرينسكا
يوسف شحادة *
تقدم الباحثة �أغني�شكا غريين�سكا كتابها املميز ،الذي يدور حول منظمة التعاون الإ�سالمي ،ون�ش�أتها ،وبنيتها التنظيمية ،و�أهدافها ،وظروف عملها ال�صعب يف
�أوقات ع�صيبة تعي�شها معظم الأقطار امل�سلمة .وت�أتي �أهمية الكتاب من كونه �أول م�ؤلف ،يف �أوروبا على الأقل ،خ�ص�ص ب�أكمله لهذه املنظمة ،التي ا�شتدت حاجة
امل�سلمني �إليها كلما تكاثرت عليهم املحن ،حتى �أ�صبحت مق�صدا لهم وقت ال�شدائد .وهذا ما دعا امل�ؤلفة �إىل الإ�شارة ،يف مقدمة كتابها� ،إىل �أهمية هذه املنظمة
ملا متثل من ثقل ب�شري ي�ضم مليارا ون�صف املليار من �سكان املعمورة ،جتمعهم كلمة واحدة ،هي «الأمة» التي تعد �أحد مفاهيم احل�ضارة الإ�سالمية املميزة .وت�ؤكد
�أن �أهمية هذه املنظمة �أي�ضا تنبع من كونها �أكرب منظمة عاملية بعد هيئة الأمم املتحدة� ،إذ ت�ضم يف �صفوفها  57دولة ع�ضوا يف هيئاتها من �أربع قارات ،عدا
الدول املراقبة ،التي مل تقبل ع�ضويتها الكاملة لأنها غري م�سلمة.
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يت�ألف الكتاب من خم�سة ف�صول ،وع��دة مالحق ،وثبت
ب��الأ� �س �م��اء ،ت�ن��اق����ش ف�ي�ه��ا �أغ�ن�ي���ش�ك��ا غ�يري�ن���س�ك��ا ق�ضايا
متنوعة ع��ن ن���ش��أة منظمة ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي ،وجم��ال
ع�م�ل�ه��ا ،ون���ش��اط��ات�ه��ا ال �ت��ي ت�ترك��ز ع�ل��ى م�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق
الأو�سط يف املقام الأول .وقد ت�أ�س�ست املنظمة عام ،1969
وكان من �أهدافها �أن جتمع الدول امل�سلمة ب�صوت واحد
حول الق�ضايا امل�صريية التي تقلق �أبناء الأمة الإ�سالمية.
وت�شري امل�ؤلفة �إىل �أن م�ساعي املنظمة ان�صبت على �إعادة
بناء الت�ضامن بني �صفوف الأمة و�أبناء املجتمع الواحد
يف ن�ظ��ام ال ��دول الوطنية .يف ع��ام  2011ط ��ر�أت تغيريات
كبرية يف �شخ�صية املنظمة وطابعها ،وتغري ا�سمها �إىل
«منظمة التعاون الإ�سالمي» ،بعد �أن كانت ت�سمى ،ومنذ
فرتة الن�ش�أة ،بـ»منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي» .تورد امل�ؤلفة
اقتبا�سا من �سعد خ��ان ،م��ؤي��دة ما يقول من �أن «درا�سة
ال �ع ��امل الإ� �س�ل�ام ��ي احل ��دي ��ث ل ��ن ت �ك��ون ك��ام�ل��ة م ��ن دون
فهم ظ��اه��رة منظمة ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي» .و�إن ب��دا هذا
ال�ك�لام مبالغا فيه �إىل ح��د م��ا ،ف�لا ري��ب �أن م�سوغاتها
لتبيان عظمة ��ش��أن ه��ذه املنظمة ت�ب��دو �أي���ض��ا منطقية
�إذ ت ��ؤك��د« :رغ ��م ال�ه��زائ��م وامل���ص��اع��ب تبقى ه��ذه املنظمة
واملوحد
الالعب الوحيد على ال�ساحة ال�سيا�سية العاملية
ِّ
لقادة الدول الإ�سالمية» (�ص  .)10ت�سعى غريين�سكا يف
كتابها �إىل الإج��اب��ة على �أ�سئلة متعددة ،تتمتع ب�أهمية
ك�برى ،وت�شكل �أ�سا�س امل��ادة البحثية ،ومنها :ت�سا�ؤالتها
عن الو�ضع القانوين الر�سمي للمنظمة ،وع��ن الوقائع
التي كانت �أ�سا�سا للتفكري يف �إن�شائها .وع��ن الظاهرات
ال�ت��ي ك��ان��ت ال�سبب لأن تعتمد ال�ع��ام��ل ال��دي�ن��ي منطلقا
لها ،وت�أثري ذلك يف عملها ون�شاطاتها .وتثري �أ�سئلة عن
املهام التي ت�سعى املنظمة �إىل حتقيقها ،وكيف تتمكن من
حتقيق �أهدافها املو�ضوعة ن�صب عينيها منذ ن�ش�أتها؟ وما
هي العقبات التي تقف حائ ً
ال يف طريقها ،وكيف حتاول
التغلب عليها؟ ولعل ال��دور الذي لعبته منظمة التعاون
يف ال�سيا�سة العاملية ،ومنها �سيا�سات العامل الإ�سالمي،
ح �ف��زت ال�ك��ات�ب��ة ع�ل��ى ال�ت�ح�ق��ق م��ن ت���ش�ع�ب��ات ه ��ذا ال ��دور
مبو�ضوعية ،وجهد كبري جعلها ت�ضع الفرتات احلرجة،
ال �ت��ي م ��رت ب �ه��ا امل�ن�ظ�م��ة يف م ��راح ��ل م ��ن ت��اري �خ �ه��ا غري
الطويل ،مو�ضع التحليل للوقوف على التحديات التي
واجهتها ،وعلى الأخ�ص ،يف منطقة ال�شرق الأو�سط .وما

يثري االهتمام �أن غريين�سكا ت�ست�شرف يف مباحثها الآفاق
التي ترخي ظاللها على م�سرية عمل املنظمة ،وخططها
للم�ستقبل البعيد.
يف الف�صل الأول من الكتاب تقدم امل�ؤلفة ،معتمدة على
تخ�ص�صها يف جم��ال ال�ق��ان��ون والإدارة ،ع��ر��ض��ا قانونيا
ي�ح��دد و��ض��ع املنظمة ال�ق��ان��وين ال��ر��س�م��ي ع�ل��ى ال�صعيد
العاملي ،وتقدم تقوميا دقيقا لتفا�صيل ذل��ك الو�ضع ما
ي�ثري املبحث مبعلومات ذات قيمة تاريخية وقانونية.
�أم ��ا الف�صل ال �ث��اين ،فيت�سم مب�ق��ارب��ات��ه ل�ن���ش��أة املنظمة
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،ف �ن �ج��د حت �ل �ي�لا ل �ل �ظ ��روف ال �ت ��ي ت �ظ��اف��رت
لإن�شائها ،وت�سليطا لل�ضوء على امل�سببات التي �أدت �إىل
قيامها .وتربز امل�ؤلفة دور العربية ال�سعودية ،وحتديدا
دور امللك في�صل يف �ستينيات القرن الع�شرين ،ومبادرته
يف العمل على بناء رابطة �إ�سالمية قوية ،توحد جهود
الدول الإ�سالمية خلدمة �أبنائها .وقد كان لهذه الرابطة
�أن تقوم بعد حرب عام  ،1967وخ�سارة امل�سلمني للقد�س
وبقية فل�سطني ،فقد هي�أت تلك النك�سة الرتبة ال�صاحلة
للتقارب بني الدول امل�سلمة ،ملواجهة تهديدات االحتالل
اال�ستيطاين ،والتو�سعي املنفلت من عقاله ،ودرء خطره
ع��ن املقد�سات الإ��س�لام�ي��ة .ك��ل ذل��ك ،ح�سب غريين�سكا،
�أف���ض��ى �إىل �إن �� �ش��اء منظمة امل ��ؤمت ��ر الإ� �س�لام��ي .وت�ع��دد
ال�ك��ات�ب��ة ب���ش��رح وتف�صيل �أ��س�م��اء ال ��دول امل��ؤ��س���س��ة لتلك
املنظمة ،والأق �ط��ار التي طلبت ع�ضويتها الح�ق��ا ،وتلك
التي رف�ض طلبها لنيل الع�ضوية .وجت��در الإ��ش��ارة هنا
�إىل �أن الكاتبة ال تكتفي ب�سرد الوقائع التاريخية التي
راف �ق ��ت ظ �ه��ور امل �ن �ظ �م��ة ،ب ��ل ت���ض��ع حت �ل �ي�لات مل ��ا ج ��اء يف
الأدبيات املتعلقة بهذه الن�ش�أة .فتقبل على قراءة ما ن�شر
يف �صفحات ال�صحف ،ويف املن�شورات ال�صادرة عن املنظمة
نف�سها .وت ��ؤك��د غريين�سكا �صحة االع�ت�ق��اد ال���س��ائ��د �أن
ال�سبب املبا�شر لقيام منظمة التعاون كان حرق امل�سجد
الأق�صى يف القد�س ال�شريف يف � 21أغ�سط�س عام .1969
وترى �أن هذه الواقعة هزت الأمة الإ�سالمية ،زاعمة �أنها
�سمحت بالتغلب على الفرقة واالنق�سامات الإيديولوجية
 ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،و��ش�ج�ع��ت ع�ل��ى ت��وح�ي��د ال�ب�لادامل�سلمة بفكرة بناء �صرح ذي بعد عاملي ،ميكن له �أن ميثل
�أمة امل�سلمني وق�ضاياهم امللحة .بيد �أن الكاتبة ت�ستق�صي
ج ��ذور ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي ،وت ��رى �أن�ه��ا متتد �إىل �أغ ��وار

عميقة ،ترجع �إىل ما قبل حريق الأق�صى بعقود .ووفق
ا��س�ت�ن�ت��اج��ات�ه��ا ،ف ��إن يف م�ق��دم��ة ال �ظ ��روف ،ال�ت��ي �ساعدت
ع�ل��ى ت�شكيل ت�ل��ك ال��راب�ط��ة الإ��س�لام�ي��ة ،ك��ان��ت ال�ع��وام��ل
اجليو�سيا�سية ،ون���ش��وء ال �ت �ي��ارات اجل��دي��دة ذات املنحى
الفل�سفي ال�سيا�سي ،التي �سادت يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر وبداية القرن الع�شرين ،وتقاليد املجتمعات امل�سلمة،
وم�ؤثرات العقيدة الإ�سالمية� .إىل جانب ذلك كله ت�ضيف
غريين�سكا عوامل �أخ��رى ال تقل �أهمية عما �سبق ذك��ره،
�أه�م�ه��ا ط�م��وح��ات ال �ق��ادة ال�سيا�سيني �إىل �إي �ج��اد راب�ط��ة
�إ��س�لام�ي��ة م��وح��دة على غ ��رار مفهوم ال��وح��دة القومية.
وق ��د ل�ع��ب م�ف�ه��وم��ا «ال ��وح ��دة الإ� �س�لام �ي��ة» و»الأخ� � ��وة»،
اللذان يتجليان بكلمة «�أمة» ،لعبا دورا عظيم الأهمية يف
حتفيزهم على ا�ست�ساغة هذه الفكرة .وتعود الكاتبة �إىل
ف�ترة الإ�صالحيني امل�سلمني ،كجمال ال��دي��ن الأف�غ��اين،
وحم �م ��د ر� �ش �ي��د ر�� �ض ��ا ،وغ�ي�ره �م ��ا مم ��ن ن� � ��ادوا ب��راب �ط��ة
�إ�سالمية موحدة جتمع �أم��ة امل�سلمني يف بوتقة واح��دة.
وي�ب��دو ل�ل�ق��ارئ �أن الكاتبة تخلط �أح�ي��ان��ا ب�ين طموحات
الزعماء �إىل القيادة ال�سيا�سية امل�شرتكة (احلقيقية �أو
الرمزية  -كما ت�سميها) ومفهوم اخلالفة التي ت�ضعها
مثيال لتلك الطموحات .بيد �أن الأمر املهم ،الذي ت�شري
�إليه امل�ؤلفة ،هو ذك��ر عوامل متعددة �أ�سهمت يف ال�سعي
�إىل ال��وح��دة ،وق��د ن�ش�أت بت�أثري منجز الفكر ال�سيا�سي
الإ�سالمي احلديث ال��ذي ك��ان خما�ضه يف ظل الظروف
اجليو�سيا�سية ،يف فرتة ما بعد الكولينيالية ،يف ال�شرق
الأو�سط ،و�أفريقيا ،وجنوب �شرق �آ�سيا .وجدير باالهتمام
ا�ستنتاج غريين�سكا ال�صائب �أن ال�شعور بالظلم ،ال��ذي
حلق بهذه البلدان نتيجة هيمنة الإمربيالية الغربية،
وتغريب (�أي جعله غربيا) منط احلياة التقليدي الذي
�أل �ف��ه ��س�ك��ان�ه��ا ،ج�ع�لا امل���س�ل�م�ين ي���ش�ع��رون ب��اخل�ط��ر على
هويتهم ال�سيا�سية والثقافية اخل��ا��ص��ة ب�ه��مُ .يخ�ص�ص
ال�ف���ص��ل ال �ث��ال��ث ال��س�ت�ع��را���ض ب�ن�ي��ة امل�ن�ظ�م��ة ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة،
ويف م�ق��دم��ة ذل ��ك م�ق��ره��ا ،وه�ي�ئ��ات�ه��ا امل��رج�ع�ي��ة ،و�أح �ك��ام
الع�ضوية يف �صفوفها .وت��رك��ز امل��ؤل�ف��ة ه�ن��ا ع�ل��ى و�صف
املتغريات التي حدثت يف بناء منظمة التعاون من ناحية
تنظيمية ،وبرنامج عملها و�آلياته .وت�أتي بحديث طويل
عن �سمات املنظمة ،حافل بتفا�صيل كثرية ت�شمل و�صفا
ل�شعارها ،ومنطلقاتها ،وم�ب��ادئ�ه��ا ،و�أه��داف�ه��ا .وتتو�سع

