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  حلضارات الناشئانظام :اجلزء الثالث

  الفصل السابع

  ٢٩٢-٢٥٣والنظام احلضاري من دول املركز والدوائراملتحدة املركز

  يف السياسة الكونية الناشئةاحلضارات والنظام

  .حمل القوى الكربى يف احلرب الباردةحتل دول املركز يف احلضارات الرئيسية  -

  .بالنسبة للدول االخرى اقطاب اجلذب والطردتصبح دول املركز  -

) روسـيا (واالرثوذوكسـية  ) الكاثوليكية(يف احلضارات الغربية ضح هذه التغريات جبالء تت -

  .والصينية

  :يتكون التجمع من  -

  .أقليات سكانية هلا نفس ثقافة الدول ااورة، دوالً أعضاء، دول املركز-أ 

دولـة  حـول   دوائر متحدة املركزع الدول يف هذه التكتالت احلضارية اىل ان تكون نزوت -ب

  .معربة عن درجة توحدها وتكاملها مع تلك الكتلة، املركز او دول املركز

  :متيل الدول  -جـ

  .هلا نفس الثقافةاىل اللحاق بركب الدول االخرى اليت  -

  .اليت ال توجد عوامل ثقافية مشتركة معها تتوازن ضد الدولاىل ان  -

  .وتطرد املتخلفني عنها، يشبهوا ثقافياًقوة دول املركز جتذب اولئك الذين  -د

  لفني ألسباب امنية توقد متيل اىل التعامل مع املخ

  .احلضارات االخرى تدمج فيها بعض شعوباول دول املركز ان حتاما ان  -

  .او ان تسيطر عليها-

  .من تلك السيطرة ربقاوم او تاما ان . رد الدول املختلفة على ذلك -هـ

ضد سكان التبت واالويغر وروسيا ضد التتار والشيشـان   )ركزدولة امل(الصني :( ومن االمثلة 

  :ويذكر امثله معارضه له، )سلمي اسيا الوسطىمو

  .قد قاوموا السيطرة الروسية، ولكن اجلورجيني تأرخيياً، دولتان ارثوذوكسيتان جورجيا وروسيا
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  يصيغ رؤية عن اشكال التنظيم احلضارية

  .مصاحل امنية كونية مهمةهلا ، يات املتحدةمبا يف ذلك الوال، ال توجد اي دولة -١

موجـودة يف داخـل    اكثر تعقيداً وأقل جتانسـاً مكونات النظام يف عامل اليوم الذي اصبح  -٢

  .احلضارات وفيما بينها

  .او لن ينظم ابداً على اساس احلضاراتالعامل سيتم تنظيمه  -٣

وذلك يف داخل احلضارات مث . النظامهي مصادر يف احلضارات ) دولة املركز(، يف هذا العامل -٤

  .يف كل منها التفاوض مع دول املركزبني احلضارات وبعضها عن طريق 

  .عامل مناطق نفوذالعامل اليت تلعب فيه دول املركز دوراً قيادياً او مسيطراً هو  -٥

مع الدول  بقيادة املركزان السالم ال ميكن ان يتحقق او ان يتم احلفاظ عليه يف اي منطقة اال  -٦

  .االعضاء يف حضارا

عندما تفتقر احلضارات لدول مركز تصبح مشكالت إرساء النظام داخـل احلضـارات او    -٧

  .اكثر صعوبةالتفاوض عليه فيما بينها 

  تعيني حدود الغرب 

او احللفاء كانت الواليات املتحدة يف املركز مـن  ) الغرب(كان هناك : اثناء احلرب الباردة-١

تركيا اليابان وكوريا والفلبني واسـرائيل  : ودول حليفة، دوالً متعددة احلضارية عربية جتمع يضم

  .ودول اخرى

ودول عـدم  ، شووارحلف لثباملقابل كان هناك املعارضة كان هناك جتمع من دول اقل جتانساً م

  .االحنياز

ية أصبح مـن  اال انه مع سقوط الشيوع، اثناء احلرب الباردة مل تكن اوروبا موجودة كوحدة -٢

  ما هي اوروبا وأين تنتهي؟، الضروري االجابة عن سؤال

  :وهكذا يقدم النموذج احلضاري إجابة واضحة وملحة عن السؤال الذي يواجه االوربيني الغربيني

  اين تنتهي اوروبا؟

مايكل (وكما يقول .تنتهي املسيحية الغربية ويبدأ االسالم واالرثوذوكسيةاوروبا تنتهي حيث 

السوفيتية بني اوروبا الوسـطى   نعترف بالتمايز الذي كان مطموساً خالل السنواتان ) هوارد

  واوروبا الشرقية
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تلك االراضي اليت كانت تكون يف وقت من االوقات جزءاً من العـامل  : تضماوروبا الوسطى  -

فاكيا مـع  واالراضي القدمية إلمرباطورية اهلابسبورج والنمسا وار وتشيكوسلو. املسيحي الغريب

  .بولندة والتخوم الشرقية يف املانيا

لالشارة اىل تلك املناطق اليت تطورت حتت رعايـة   اجيب االحتفاظ : تضماوروبا الشرقية  -

جمتمعات البحر االسود يف بلغاريا ورومانيا واليت مل خترج من حتت السيطرة العثمانية اال :الكنيسة

:)درامايكل هـو (ويروي عن .من االحتاد السوفييت) وروبيةاال(واالجزاء ، يف القرن التاسع عشر

استيعاب شعوب اوروبا الوسـطى يف   إعادة: ((ان املهمة االوىل الوروبا الغربية جيب ان تكون"

انقسام ثقايف يف االساس بني اوروبا ذات ) : (بيريبيهار(مث يذكر ، ..))"جمتمعنا الثقايف واالقتصادي

من ناحية واوروبا ذات صبغة مسـيحية  ) ستانتتاو برو:كاثوليك  رومان( صبغة مسيحية غربية

  : وهنا يشري اىل التقسيم احلضاري داخل اوروبا).شرقية وتقاليد اسالمية من ناحية اخرى

الذي ، ))خط التقسيم الثقايف القدمي بني الشرق والغرب(( ان الذي حل حمل الستار احلديدي مثل 

ارية باالضافة اىل بولنده ودول البلطيق ضـمن اوروبـا   -ساويةاراضي االمرباطورية النم((يضع 

  .بهاجارخودول شرق اوروبا والبلقان االخرى )) الغربية

حدود احلريـة  : (( ١٩٩٤عندما زار اوروبا يف يناير ) كلينتون(اال انه يذكر مالحظات الرئيس 

ن يريدون رسم خط جديد ن جيب ان مييزها سلوك جديد وليس التاريخ القدمي اقول للجميع مماآل

، الدميقراطية يف كل مكـان  -اننا لن نعوق إمكانية حتقيق افضل مستقبل ممكن ألوروبا: يف اوروبا

جيب اال ترضـى  ، دول تتعاون من اجل االمن املتبادل يف كل مكان، اقتصاد السوق يف كل مكان

  )).من ذلكبنتيجة اقل 

يؤكد كذلك دور روسيا بوصـفها دولـة مركـز    املقصور على الدول الغربية ) ناتو(توسع الـ

  .ارثوذوكسية منفصلة

وقد كانت الرسالة املوجهة اىل الروس هي ام البد ان يعترفوا بأن البلطيق خارج اي منطقة نفوذ 

  .يريدون اقامتها بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة

ط انتقامية من قبـل القـوميني   كما ساعد ايضاً الدميقراطيني الروس بترسيخ فكرة ان اي خط -

  .ستعارة تلك اجلمهوريات لن يكون ورائها طائلالروس املتطرفني ال
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عضـو يف  ) تركيـا (ودولة اخـرى  ، عضو يف املنظمتني ) اليونان(املوقف من الدول غري الغربية 

هذا النوع من العالقات كان من افـرازات احلـرب   ، ومتقدمة بطلب لعضوية االحتاد) ناتو(الـ

  .اردةالب

كانت حمل هجوم من ) ناتو(وعضويتها يف الـ، الكاملة يف االحتاد االوريب مشكلة  :عضوية تركيا

كل موروثها االتاتوركي واعادت اعالن نفسـها   -عن وعي-واذا رفضت تركيا ، حزب الرفاه

 )نـاتو (ريب لكن مهما كان دور تركيا يف الـقزعيمة لالسالم رغم انه غري وارد يف املستقبل ال

  .ا ستواصل احلفاظ على مصاحلها اخلاصة واملتميزة مع البلقان والعامل العريب واسيا الوسطىاف

ولكنها كانت مهداً حلضارة كالسـيكية  ، هي ليست جزءاً من احلضارة الغربية :عضوية اليونان

  .هي احد املصادر املهمة للحضارة الغربية

  :اال انه يرصد بعض النواقص يف سلوك اليونان

كن من ممن منتصف الستينات اىل منتصف السبعينات كانت حتكمها جمموعة عسكرية ومل تت -١

االنضمام اىل االحتاد االورويب اال بعد ان حتولت اىل الدميقراطية كان قادا كثرياً ما ينحرفون عن 

  .املبادئ الغربية

تصرفاا كرئيس . روكسلكانت تتبع سياسات اقتصادية تبدو إهانة للمستويات السائدة يف ب -٢

يف  -كما كان املسئولون الغربيون، اغضبت بقية االعضاء ١٩٩٤لس االحتاد االورويب يف سنة 

  .يعتربون عضويتها غلطة –السر 

  معارضه للغرب فقامو -٣

دونيا ونتج عنه ان سعت اللجنة االوروبية اىل قعارضت احلكومات االوروبية بشدة حصارها مل -

  .  هلا من حمكمة العدل الدوليةتوجيه انذار 

أي (عقوبات االمم املتحدة املفروضة علـيهم  -بوضوح-تقوخر، رب بكل مهةصساعدت ال -

  .)الصرب

فسمحت لروسيا بتواجد ، تركيامها املشتركواصبح لليونان مصاحل متبادلة مع روسيا ضد عد-٤

ب القبارصـة  حرو)) قية املشتركةلعقيدم االرثوذوكسية الشر((ونتيجة ، مهم يف قربص اليونانية

  .رب على اجلزيرةصاليونانيون بكل من الروس وال
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واالحتاد االورويب اكثر ضعفاً واقل معـىن  ) ناتو(ستظل اليونان بال شك عضواً رمسياً يف الـ -٥

  .واكثر صعوبة لالطراف املعينة

 والعـامل  هـي روسـيا والصـني    دول مركز يف حضارات اخرىل هنا التطرق اىل وامث انه حي

  :االسالمي

  :روسيا وخارجها القريب:اوالً 

هي كتلة حضارية يف جوانب كثرية منها كتلة الغرب يف اوروبا هي اليت خلفت االمرباطوريـات  

  .صريية والشيوعيةيالق

، يف البلقان االرثوذوكسية توجد لروسيا عالقات محيمة مع بلغاريا واليونان وصريبا وقـربص  -١

  .ل من رومانياوعالقات على درجة اق

اجلمهوريات االسالمية يف االحتاد السوفييت السابق تظل معتمدة بدرجة كبرية علـى روسـيا    -٢

  ).اقتصادياً وامنياً(

روسيا كلـها  . يمجهوريات البلطيق على العكس من ذلك ابعدت نفسها عن النفوذ الروس -٣

يط مـن الـدول االسـالمية    تكون حتت زعامتها كتلة ارثوذوكسية القلب ذات سياج حاجز حم

  .الضعيفة نسبياً

  :عالقات روسيا الداخلية -٤

كما كانت روسيا تفخر دائمـاً  ، كانت دائماً توحد مصاحلها مع مصاحل روسيا: مع ارمينيا  -أ

  .بأا املدافعة عنها ضد جرياا املسلمني

ايـدت روسـيا يف    كانت ارمينيا قد ،واالرمن يعتمدون على الدعم الروسي االقتصادي واالمين

كما ان للـدولتني مصـاحل   ، القضايا اخلاصة بالعالقات بني اجلمهوريات االحتاد السوفييت السابقة

  .استراتيجية متقاربة

روسيا هناك احساس باهلوية بياليف ن اروسيا على خالف ارمينيا فاو بيال) روسيا البيضاء(مع  -ب

روسيا كمـا   معونمتوحدام سكاا يبدو  معظم. على الدعم الروسي اًاا اكثر اعتماد) قليل(

  .مهو مع بلده

وهي االكثر سكاناً واالكثر امهية بني مجهوريات االحتاد السـوفييت  ) رانيااوك(مع مجهورية -جـ

ـ . اال اا كانت دولة مستقلة يف اوقات خمتلفة من التاريخ. السابقة ذو ، وعدوهي اليوم بلد مص
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بني الغرب واالرثوذوكسية مير عرب قلبها وكان كذلك  خط التقسيم احلضاري.ثقافتني مائزتني

  .لعدة قرون

ـ تاو لي اوكرانيا جزءاً من بولندا-يف بعض االحيان -كانت -١ -ويةاوانيا او االمرباطورية النمس

من سكاا يتبعـون الكنيسـة الشـرقية الـيت متـارس الشـعائر        اكبري اورغم ان قطاع. ارية

ومن الناحية التأرخيية كان سكان اوكرانيا الغربيـة  . لطة البابااالرثوذوكسية ؛ ولكنها تعترف بس

  .يتكلمون االوكرانية كما كانوا قوميني  متشددين يف افكارهم وآرائهم 

يـتكلم   موكان جزء كبري منه، كان شعب اوكرانيا الشرقية يف اغلبيته الساحقة ارثوذوكس  -٢

% ٣١يتكلمون الروسية حـوايل   نوالذي% ٢٢يف اوائل التسعينات كانت نسبة الروس . الروسية

  .من جمموع سكان اوكرانيا

  :تتطور بإحدى طرق ثالثالعالقة بني اوكرانيا وروسيا ميكن ان  -٣

يف اوائل التسعينات كانت هناك قضايا ملحة جداً بني الدولتني خبصوص االسـلحة النوويـة    -أ

  .القات االقتصاديةوالقرم وحقوق الروس يف اوكرانيا واسطول البحر االسود والع

اعتقد البعض ان الصراع امر وارد بني الدولتني حىت اخذ بعض احملللني الغربيني يناقشوا امكانية ان 

العنف بـني  اال ان . ييدعم الغرب فكرة احتفاظ اوكرانيا بترسانة نووية لردع أي عدوان روس

  .االوكرانيني والروس امر بعيد االحتمال ألسباب ثقافية

هو أن اوكرانيا ميكن ان تنشق بطول خط التقسيم اىل كيـانني  : ل اآلخر وارد بشدةاالحتما -ب

وقد ظهرت قضية االنفصـال هـذه ايضـاً    ، ميكن ان يندمج الشرقي منهما مع روسيا، منفصلني

من الروس كان يف االساس يؤيد اسـتقالل  % ٧٠فالشعب القرمي الذي يضم ) القرم(خبصوص 

  .١٩٩١يت يف استفتاء ديسمرب اوكرانيا عن االحتاد السوفي

تبقـى  . تبقى مصـدوعة ، هو ان تبقى اوكرانيا متحدة وروداًواالكثر : االحتمال الثالث -جـ

ومبجرد حل اسئلة االنتقال اخلاص باالسـلحة النوويـة   ، وتتعاون بشكل عام مع روسيا، مستقلة

لكن سـوف  ، يا اقتصاديةاال ان القضايا االخطر والطويلة املدى ستكون قضا. والقوات املسلحة

  .تسهل الثقافة املشتركة والعالقات الشخصية الوثيقة من حلها اىل حد ما
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  :ع هلاباتالصني العظمى وجمال الرخاء االقتصادي املشترك ال: ثانياً

كوريا وفيتنام وجـزر  : تشمل ) منطقة صينية(كانت الصني ترى نفسها دائماً اا تضم ، تأرخيياً 

تشمل املانشو غري الصينيني واملغول واالويغـور  ) سيوية داخليةآمنطقة (و ،اليابانليوشيو واحياناً 

من ) منطقة خارجية(مث ، جيب ان تتم السيطرة عليهم ألسباب امنية نواالتراك وسكان التبت الذي

  .ة الصنيدان يدفعوا اجلزية ويعترفوا بسيا -برغم ذلك–الذي يتوقع منهم (اهلمجأو الربابرة 

  )للصني قدميالور التص(

  منطقة خارجية  منطقة اسيوية داخلية  منطقة صينية

  كوريا

  فيتنام

  وجزر ليوشو

  واحياناً اليابان

  )غري الصينيني(املانشو

  واملغول

  واالويغور

  واالتراك

  والتبت

  الربابرة

  

  ةصراما تصور احلضارة الصينية املعا

جمتمعات ممكـن ان    يةالصني الداخل

تصبح جزءاً مـن  

  الصني

ية صـينية يف  اغلب

  دول اخرى

  جمتمعات غري صينية

  صني هان -١

اقاليم احلكـم   -٢

ــذايت مســكونة  ال

بكثافة مـن غـري   

ــل   ــينيني مث الص

  )جينجيانج، التبت(

  هونج كونج -١

  تايوان -٢

  سنغافورة -١

  ويف تايالند -٢

  ويف ماليزيا -٣

  ويف اندونيسيا -٤

  ويف الفلبني -٥

  كوريا اجلنوبية  -١

  والشمالية  -٢

  وفيتنام -٣
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  :وتتكون من املكونات االتية

واالقاليم البعيدة املسكونة بكثافة غري صينية تنتمـي اىل  ، صني هان:تشمل :الصني الداخلية-١

  .)التبت وجني جيانج(حضارات خمتلفة 

اتمعات الصينية اليت ستصبح جزءاً مـن الصـني   وهي: تنضم اىل الصنيان اجزاء ممكن -٢

  .)هونج كونج وتايوان(اساس شروط حمددة  وعاصمتها بكني على

) سـنغافورة (وب بكـني  صدولة صينية يف غالبيتها متوجهة :اغلبية سكانية يف دول اخرى-٣

  .وفيتنام وماليزيا واندونيسيا والفلبني، تايالند:وجتمعات سكانية كبرية مؤثرة يف 

وريا اجلنوبية وفيتنام وهي وك، هي كوريا الشمالية دول غري صينية لكن جتمعها ثقافة واحدة-٤

  .تنتمي اىل الثقافة ذاا الكونفوشية 

الذي يتعني ) لدولة املركز(ان تكون املغناطيس احلضاري : هناك سياسة ثقافية استراتيجية صينية

  .على كل اتمعات الصينية االخرى ان تتجه صوبه

  :حيث ظهرت ادوار للصني هي

  .ها يف الشؤون العامليةاالسلوب اليت تصف به الصني موقع -١

  .الصينيني فيما وراء البحار اقتصادياً مع الصني اخنراطمدى -٢

هونج (الرئيسية  ةالعالقات االقتصادية والسياسية والدبلوماسية املتزايدة للكيانات الصينية الثالث -٣

  .مع الصني باالضافة دول الغرب االسيوية حيث نفوذ صيين مؤثر) سنغافوره –تايوان  -كونج

  :اهلوية الصينية

ر عـن  كما عب) اجلنس والدم والثقافة(من نفس  الذينوالصينيون هم ، نساجلعلى اساس  دحدتت 

ويف منتصف التسعينات كانت هذه الفكرة تتردد من قبـل  . ذلك احد الباحثني يف شؤون الصني

ن معهم يف الناس يشعرون مبيل طبيعي حنو من يشتركو... .مصادر صينية حكومية وغري حكومية

االمـر الـذي   ، صفات فيزيائية هذا الشعور بالتقارب يقوي منه اشتراكهم يف اسس الثقافة واللغة

  .خيلق االلفة واحلميمية والثقة اليت هي اساس كل عالقات العمل التجاري

  أثر البعد الثقايف يف االختصار

  .االقتصادي الغريب يف الصني خنراطاخنفض اال) تيان من(بعد احداث  -١
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بليـون   ١١.٣% (٨٠كانت نسبة االستثمارات االجنبية املباشرة يف الصـني   ١٩٩٢ففي سنة 

%) ٦٨.٣(وبشكل رئيسي مـن هـونج كـونج    ، جاءت كلها من الصينيني يف اخلارج) دوالر

  .وسنغافورة وماكاو وغريها%) ٩.٣(وتايوان 

من االمجـايل يف  % ٤.٦والواليات املتحدة % ٦.٦اليابان جاءت االستثمارات االجنبية من -٢

  .من مصادر صينية% ٧٦حني جاءت االستثمارات االجنبية البالغة مخسني بليون دوالراً جاء 

يف اوائل التسعينيات اتسع النفوذ الصيين يف هونج كـونج   ،)هونج كونج(اصول التعاون مع  -٣

  .القادمة من اليابان والواليات املتحدة معاً اتستثمارالبصورة كبرية مع ا

بدأت ، ه وبدأ عملية االصالح االقتصاديسلف) ونج زياوبنج(بعد ان دعم : عاون مع تايوانالت -٣

 تاسـتجاب  ١٩٨١حكومة الرب الرئيسي يف نفس الوقت سلسلة من اخلطوات التفويضية ويف سنة 

ال ، ال اتصـال : ( ا الثالث السابقةآوبدأت تتحرك بسرعة بعيداً عن سياسة ال) تايوان(حكومة 

  .حيث اتسع التعاون بني الطرفني فيما بعد، ) ال تسوية مع الرب الرئيسي ،تفاوض

ن االمر فيما يبدو يعتمد على درجة اف، اما كيف حدث هذا ،ظهرقد اال ان اخلالف بني الطرفني 

وحل صراع اخلالفة يف بكني الـذي يسـاعد القـادة    ، الل الرمسي يف تايوانقاالستتزايد تأييد

اليت ، وتطور القدرات العسكرية الصينية، قوميني متشددين والى ان يكونالسياسيني والعسكريني ع

  .ميكن ان جتعل غزو تايوان وارداً

وعي دون متاسك: االسالم : ثالثاً  

 ةبني العرب واملسلمني كانت بشكل عام على العكس من تلك املوجود: بنية الوالء السياسي-١

بنية الوالء يف العامل االسـالمي  نرى ان ء قومي ففي الوقت الذي يكون الوال. يف الغرب احلديث

وحدات الثقافة والدين واالمرباطورية علـى  (من جانب و) االسرة والعشرية والقبيلة(عتمد على ت

  .من جانب آخر) نطاق اوسع

كن نزوة لالستعمار وحدودها غالباً ال تتطابق تاا يف معظمها نتاج اعتباطي ان مل : الشرعية-٢

  .هذه الدول قسمت االمة العربية . االثنية مثل الرببر واالكراد مع حدود اجلماعات

ية مصـاحل  وهللا واول)او احلاكمية(سيادة الدولة القومية ال تتطابق مع فكرة السيادة ان فكرة  -٣

  .ترفض الدولة القومية حلساب وحدة االسالم -كحركة ثورية–االمة واالصولية االسالمية 

  :يات جند ان نفس العوامل اليت احدثت الصحوة االسالمية داخل الدوليف السبعينيات والثمانين -
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االهتمام العميق باهلوية االسالمية وبالوحدة زاد منه اخلروج من حتـت االحـتالل والنمـو     -١

والنظام العاملي املتغري املصحوب بني اشياء اخرى بالثروة البترولية حتت  لالسكاين والتصنيع والتموي

  .ميةاالراضي االسال

٢- ويرهاطوسائل االتصال احلديثة من العالقات بني الشعوب االسالمية وساعدت على ت تقو.  

  .زادت بنسبة كبرية اعداد الذين يذهبون اىل مكة إلداء فريضة احلج -٣

من بالد بعيدة مثل الصني والسـنغال   خلق احساساً اعمق باهلوية املشتركة بني املسلمنيمما  -٤

  .واليمن وبنجالديش

  :اال ان االنتقال من الوعي االسالمي اىل التماسك االسالمي ينطوي على متناقضني

اإلسالمفيد من توحدستوحياول كل منها ان ي، مقسم بني مراكز قوى متنافسةاالسالم  :اوالً

  .لكي حيقق بذلك متاسكاً إسالمياً حتت قيادته باألمة

واالنظمة االسالمية ومنظماا من ناحية ، من ناحية تدور بني االنظمة املستقرة ومنظماا: املنافسة 

  .اخرى

، وكان ذلك موجهاً اىل حد ما) منظمة املؤمتر االسالمي(االوىل بإنشاء  اخلطوةاخذت : السعودية 

  .آنذاك) عبد الناصر(ضد اجلامعة العربية اليت كان يسيطر عليها 

ن االمة ميكن ان تتوحد فقط من اوبالتايل ف ،يفترض مفهوم االمة عدم شرعية الدولة القومية :ثانياً 

  .وهذا غري متوفر حالياًأو اكثر من دولة ، خالل أعمال دولة مركز واحدة قوية

  سبب االزمات يف املنطقة العربية االسالمية

عامل مساعد واساس على الصراعات اخلارجية والداخليـة   ،غياب دولة مركز اسالميةان  -١

  .وعلى الوعي دون متاسك، الماملستمرة واليت متيز االس

  .ومصدر ديد بالنسبة للحضارات االخرى مصدر ضعف بالنسبة لالسالمانه  -٢

اقتصادية وقوة عسـكرية وكفـاءة   يكون لديها موارد  ان دول املركز االسالمية جيب ان   -٣

  .تنظيمية وهوية اسالمية

ل يتردد ذكرها من وقت آلخر وهناك ست دولتزام بأن تكون قيادة سياسية ودينية لالمة الا -٤

 ال تتوفر ألي منها الشـروط الالزمـة  ويف الوقت احلايل  ،كزعامات ممكنة للحضارة االسالمية

  .لكي جتعل منها دولة مركز ذات فعالية
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اال اا تقع على حدود االسـالم  ، واقتصادها ينمو بسرعة، هي اكرب دولة إسالمية :اندونيسيا-أ

  .العريب هبعيداً عن مركز

موقعها املركزي واالسترياتيجي واجلغرايف مهـم يف  ، تعدادها السكاين كبري، بلد عريب :مصر-ب

  .دولة فقريةاال اا مع ذلك . لديها االزهرو، الشرق االوسط

  إيران وباكستان والسعودية-جـ

واملستوى ، يةهلا احلجم واملوقع املركزي وعدد السكان والتقاليد التارخيية واملوارد النفط: ايران-

 إيران أنإال.إسالميةاملتوسط من النمو االقتصادي الذي ميكن ان يؤهلها لكي تكون دولة مركز 

، الفارسية هي اللغة الثانية يف احلضارة اإلسـالمية ،   مسلمي العامل سنةمن % ٩٠شيعة ، بينما 

تتسـم   -تارخييـا  –ني العالقة بني الفرس واملسـلم كما أن . وجتيء بعد العربية مبسافة بعيدة 

  .بالعداء

هلا احلجم وعدد السكان والقدرة العسكرية ، كما إن زعماءها قاموا بدور مسـتمر   باكستان-

باكستان فقـرية  اال ان .للدعوة إىل التعاون بني الدول اإلسالمية ويتحدثون للعامل باسم اإلسالم 

  .خلنسبياً وتعاين من انقسامات اثنية واقليمية خطرية يف الدا

لغتها العربيـة هـي لغـة    ، يوجد ا احلرمان الشريفان، هي املهد االصلي لالسالم: السعودية-

حكومتها شكلت ، اعلى احتياطات النفط يف العامل وما يتتبع ذلك من نفوذ مايللديها ، االسالم

ة اكرب يف السبعينيات والثمانينيات كانت السعودي. اتمع السعودي على خطوط اسالمية متشددة 

فقت باليني الدوالرات على دعم القضايا االسالمية واملنظمـات  نا، قوة مؤثرة يف العامل االسالمي

أن عدد سكاا الصغري نسبياً وعدم حصانتها جغرافياً جيعالا اال .االسالمية واحلركات االرهابية

  .تعتمد على الغرب من اجل امنها

ستوى املتوسط من النمو االقتصادي والتماسك الوطين لديها التاريخ وعدد السكان وامل  :تركيا-

حرم اجلمهورية التركية ) وركتاتا(ولكن لكي تكون دولة مركز ... والتقاليد العسكرية والكفاءة

. وذلك بسبب حتديدها بكل وضوح كمجتمع علماين ،من ان ختلق االمرباطورية يف هذا الدور

بسـبب التزامهـا   منظمة املـؤمتر االسـالمي    اا مل تتمكن حىت من ان تكون عضو ميثاق يف

  .فلن تكون هلا زعامة االسالملذلك ، بالعلمانية


