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 أهمية الوسطية ومنهج االستقرار في عالم متغير

 إبراهيم خليل العالف .د.أ
 جامعة الموصل–أستاذ التاريخ الحديث ومدير مركز الدراسات اإلقليمية 

 
 :مستخلص البحث

نمططا هططي القططدر  علطط   الوسطططية التططي نقيططد فططي البحططثي ليسططو تسططليما بططالواقدي وال
علطط  التفيططف مططد الواقططد دو. تغييططرا. وممططا  التعامططل مططد الواقططد لتغييططرا وليسططو القططدر 

والططدعو  إلطط  مططنهج االسططتقرار أهميططةي أ. الوسطططية تططرف  الخ ططو   يعطططي الوسطططيةي
لألجنبططي. فمططا أنهططا تططرف  واقططد التخلططفي والتجضيططة ال. ولططت ت ططييد للحقططو  وت ريطططا 

يطا اليطادقة فما أ. الوسطية  تؤم. بالتدرجي واقتراح البطدايلي وعطدم االفت طاا بالنوا بها.
نمططا العمططل المتوايططل علطط  تقططديم النمططاوج اليططالحة. إنهططا حالططة مطط.  فططي االيططالحي وال
التواض. بي. التشدد والشووو م. جهةي والتهاو. والتقيير م. جهة ثانية. وهطي مطنهج 

وفي العمل السياسي وفي التعامل مد اآلخري.ي والوسطية فتياري ممتد عبر  في الحيا ي
نمططا هططو نتططاج لحرفططة التجديططد.ي حالططة تاريخيططة واجتماعيططة راهنططةلططيو وليططد  التططاري ي  وال

والوسطططية بهفططوا م هططوم التلجططي إلطط  طريطط  العنططف فططي التغييططر الططداخليي لفنهططا تبططرر 
 المقاومة لقوى االحتالل والهيمنة الخارجية.

 فينهطططا سطططتؤدا إلططط  االسطططتقرار السياسطططيي إوا مطططا انتهجطططوي ويقينطططا إ. الوسططططيةي
بططدو. وسطططية. وفمططا هططو معططروف  روال اسطتقرا فططال تنميططة بططدو. اسططتقراري واالجتمطاعيي

فطططي. مططط. معطططايير االسطططتقرار السياسطططي واالجتمطططاعي اضديطططاد فطططرص االن تطططاح السياسطططيي 
فططال فر الوسطططي يططؤم.  والديموقراطيططة المقتططرني. باالعتططدال فططي المواقططف والسططلوفياوي

ا مد اآلخري.. وم. ثمار الوسطية ويسع  م. اجل تيمي. نقاط التقا هباآلخر وال يرف 
ضر  الثقططة بططي. أبنططاا البلططد الواحططد وهططوا ممططا يشططيد حالططة مطط. المططود ي وبنططاا عالقططاو 

واالبتعطططاد عطط. التعيططد والحقطططد وهططوا تسططاعد فطططي بنططاا المجتمطططد  اجتماعيططة ايجابيططةي
حططراض  وتحقيطط  حالططة مطط. االسططتقرار التططي تهيططف المجططال للت اعططل االجتمططاعي اليططحي  وال

 ر قدر م. المنجضاو الم يد .افب

 ويتسطططاال البحطططث عططط.ي مططط. هطططم المطططؤهلي. فطططي مجتمعنطططا لقيطططاد  مطططنهج الوسططططيةي
 –ونقططول والسططعي باتجططاا تحقيطط  االسططتقراري والسططلم االجتمططاعيي والتنميططة المسططتدامة 

هطوا الطبقطة التطي باتطو تواجطه فطي عالمنطا  إنهم أبناا الطبقة الوسطط .. –وبفل يراحة
ا.ي واالنهيططاري والت فططت نتيجططة اسططتقطاد المجتمططد إل نقلططة يملفططو. فططل العربططي الططووب

 ونفثر  التملت شييا(.ي (ياش
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 :مقدمة
لم يكن األستاذ نبيه  أمهين رهارال المهورأل واألسهتاذ رهم الجامعهة األميركيهة 

"مهن الزاويهة العربيهة"ل والمنههور رهم مطلهس الخمسهينات مهن  رم كتابه  الهههير
نههدما قههال أن النصههف األول مههن القههرن العهههرينل القههرن الما،ههمل مبالعههال  

كان سخيا جهدا بالنسهبة إلهل العهرول أو قهل سهخيا أك هر ممها يسهتحقون إذا مها 
ذا كههان العههرو قههد  نظرنها إلههل جهههادهم القههومم طهوال هههذن الزتههرو مههن الهزمنل واد

رمها مهن  قاسوا بعض الويالتل ران النعم التم أتمت  لهيهم األك هر واأل ظهمل
ان رههم طيههها منحههةل رمهها  ههبا رههم وجههههم يههوم إال وابتسههم لهههم محنههة إال وكهه

أخههرل رنههالوا اسههتقاللهم السياسههم رههم أك ههر أقطههارهم  لههل أهههون سههبول و لههل 
حسههاو حهههرو  الميههة أنهكهههت العههالم ب سهههرن  تقريبهها إال ههههمل وواكبههت ظهههروف 

 .(9)رم حياو الهعوو إال مرو رم كل ألف سنة ت تم أخرى مواتية ال
عههرو اليههوم  لههل  تبههة النصههف األول مههن القههرن الحههاد  يقههف الواليههومل 

والعهههرينل وقزههة جديههدو ليسههت كالوقزههة السههابقة التههم أ قبههت الحههرو العالميههة 
األوللل حينما نال بع،هم استقاللهمل إنهها وقزهة الحيهرول واالرتبهاال والعجهزل 
 رهم مواجههة التحهديات الجديهدول وان )الدولههة العربيهة الحدي هة( وحتهل )الجهههاز
االتحههاد ( المتم هههل بجامعهههة الهههدول العربيهههةل  انههت وتعهههانم مهههن ،هههعف رهههم 
بنيتههها األساسههيةل وقههد انتقلههت مههن تجربههة سياسههية إلههل تجربههة سياسههية أخههرى 

رما الذ  جرى؟ والل أ  حد  اتسم الك ير منها بالحروو والنكسات والمحن..
ار يمكههههن لهههههم ولنظههههامهم السياسههههم واإلقليمههههم الصههههمود؟  وهههههل تتيسههههر للعطهههه

ررصة إصالح ما أرسدن الدهرل وبمعنل آخر ههل يسهتطيس نظهامهم السياسهم 
واإلقليمم التكيف مس متعيرات العالم الهائلة و لل كل المستويات؟ يقينها أنهها 
أسئلة مهرو ة ولإلجابة  ليهها البهد مهن معررهة أمهرين مهمهينم أولهمها يتعله  

لهل صهعيد المعلومهات بطبيعة المتعيرات التم يهههدها العهالم اليهوم وخاصهة  
 واالقتصههاد واإلدارو. و انيهمهها مههدى انعكهههاا هههذن المتعيههرات  لههل مسهههتقبلهم.



 

 
  

  أ. د. إبراهيم خليل العالف    أهمية الوسطية ومنهج االستقرار..                                 

 
[00] 

وخاصهة بنيهتهم التهم  إلصهالح أحهوالهمل جلذ  يحتاجون  من منهاها وأخيرا ما
تعهههانم مهههن اخهههتالالت رهههم كهههل جوانبهههها السياسهههية واالقتصهههادية واالجتما يهههة 

 .(2)وال قارية
اإلقليمههم رههم سههنوات مهها بعههد الحههرو العالميههة لقههد ت سهها النظههام العربههم و 

 األولل رم أجواء االحتالل األجنبمل ر صبح اليعبر  ن إرادو هعبية حقيقية
كمههها أن السهههلطةل رهههم  ر،هههال انههه  صهههار يومههها بعهههد آخهههرل راقهههدا للههههر ية.

معظهههم الهههدول العربيهههةل لهههم تهههههد تهههداوال سهههلميا ديمقراطيههها طبيعيههها بهههل ا تراهههها 
. (3)من توريث إلل قتل إلل  زل إلهل انقهالو تلهو انقهالوالك ير من التخبط ر

ولّمهها يمههض  لههل  –وحتههل الجهههاز االتحههاد  المتم ههل بجامعههة الههدول العربيههة 
سوى نصف قرن من الزمانل  انت ما  انتل وانتقلت  -أيام ت سيسها األول

مههن تجربههة سياسههية إلههل تجربههة سياسههية أخههرىل وان االنتقههال تههم رههم أو،هها  
ورهم ظهروف  ةل رزهم ظهل القهوى االسهتعماريةل نمهت ههذن الهدوللليست طبيعي

 وهههههزائمل تحهههد  إسهههرائيلل انتعههههت حهههروول ومواجههههاتل ونكسهههاتل ومحهههنل
وقليههل مههن االنتصههارات لههم تسههمن ولههم تعههن مههن جههو . ول سههف رههان د ههوات 

وحتهل النخهو  اإلصالحل واغلبها جاءت من الخارجل لم تعد تجد لهها صهدىل
حت تعانم إما من مهرض السهكوت أو العزلهة والسهلبية أو الم قزة العربية أصب

 مههن التههدجين والسههير رههم ركههاو السههلطةل والسههعم باسههتمرار لتلميههس صههورتهال
أخههذت  مههس المعررههة التامههة بمهها تعانيهه  مههن ترهههلل و،ههعفل وتزكههال ورسههادل

 .(4)رائحت  تزكم األنوف
مهل العربهم ودخهل الع أما النظام اإلقليمهم العربهمل رقهد وصهل إلهل نهايته ل

المههههترا رهههم نزههه  مسهههدودل رجههههازن الموسسهههم مههههلولل وقا دتههه  األيدلوجيهههة 
منههههارول وقدراتههه  التعبويهههة ،هههعيزةل خاصهههة بعهههد أن رههههل رهههم مواجههههة وحهههل 

 .(5)األزمات اإلقليمية التم تعصف اليوم بالساحة العربية
 :م اهيم جديد 
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ولة حهاالت رم الستينات والسبعينات من القهرن الما،همل كنها نهتلما بسهه
)النظههههام العربههههم( بجناحيهههه  المحههههارظل  مههههن االسههههتقطاو الحههههاد الههههذ   ررههههها

والتم  كست إلهل حهد مها الصهرا  األيهدلوجم بهين  وال ور  كما كانت تسملل
 األمههةنتههذكر جميعهها كيههف ان  أنالمعسههكرين الرأسههمالم واالهههتراكمل ويجههو 

ن القههومم مههن خسههرت لعقههود  ديههدو الك يههر بسههبو الصههد  الكبيههر بيههت التيههاري
من  واإلسالممجهة واليسار  من جهة  انية وبين القومم واليسار  من جهة 

التههههم  ل حههههزاو األحاديههههةالسههههبو هههههو النظههههرو الحديههههة  أنويقينهههها  أخههههرىجههههة 
ههدتها الساحة العربية.. لكهن بعهد انهيهار االتحهاد السهوريتم السهاب  وتزككه ل 

لهههل أن أصهههبحت المنطقهههة بهههدأت الصهههرا ات واألزمهههات تتزايهههد بسهههر ة وههههدو إ
اليومل تعلهم بالصهرا ات المحليهة والقوميهة واإلقليميهة. وممها زاد رهم حهدو ههذن 

سههيادو مزهاهيم جديههدو تختلهف  ههن المزهاهيم الدوليههة التهم اسههتقرت ل الصهرا ات
 .(6)منذ  هرات السنينل ومن هذن المزاهيم مزهوم السيادو

ركيههةل بعههد اسههتقرت وكمهها هههو معههروفل رههان سههعم الواليههات المتحههدو األمي
كهان وراء ذلها  -وره  منظورهها البراغمهاتم -قطبا أوحدا إل ادو تهكيل العالم

األميركيةل لم تعد تخزم أنهها تحهاول خله  ههر  أوسهط  وكل  والواليات المتحد
ذلها أن ارتقارهها أل   نصهر ل جديد وكبير يتسهم باالسهتقرار والسهالم والرخهاء

وأمنههههها  اتهديههههدا لمصههههالحه-ههههها مههههن وجهههههة نظر  -مههههن هههههذن العناصههههر يخلهههه 
 "مهههكلة اإلرهههاو". هالقههومم. وأول هههذن التهديههدات هههم التههم اصههطلح  ليههها بهه

هههذا ر،ههال  ههن أن ا،ههطراو أسههعار الههنزط رههم المنطقههةل يهههكل تهديههدا كبيههرا 
للمصالح الحيوية األميركيةل حيث أن الهر  األوسط يسهم بالهريحة الكبهرى 

 .(7)امتالك  غالبية احتياطات العالمبل من اإلنتاج العالمم من النزط
 وممههههههها يوسهههههههف لههههههه  أن مههههههههكلة اإلرههههههههاول ارتبطهههههههت بتنهههههههامم التوجههههههههات

التههم ازدهههرت بعههد االحههتالل السههوريتم ألرعانسههتانل ل )األصههولية اإلسههالمية(
وتهجيس الههباو  لهل الهذهاو إلهل ل والسعم النتهاج طري  المقاومة والجهاد
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الحمههالت الواسههعة النطهها  لجمههس  ل ننسههأرعانسههتان بحجههة محاربههة الكزههار. وال
الهههباول وتههورير األمههوال رههم منههاط  مختلزههة مههن العههالم العربههم وخاصههة رههم 
دول الخليج والمملكة العربية السعودية لهذا العرض. ومما نجم  هن ذلها مهن 
  هههودو أولئههها الههههباول بعهههد انسهههحاو السهههورييتل وانتههههار مهههها ر الع،هههول

ء التعلهههيمل بسهههبو ،هههعف األنظمهههة الحاكمهههةل وتزهههاقم البطالهههةل وسهههو ل واليههه ا
 .(8)واستبدادهال وارتقارها للهر ية

 ل9171وال هههورو اإلسهههالمية رهههم إيهههران  لقهههد رتحهههت الحهههرو رهههم أرعانسهههتانل
البهههاو  ل وانهيهههار االتحهههاد السهههوريتمل9188-9181العراقيهههة اإليرانيهههة  ووالحهههر 

 وأبرزهههههام أمههههام سههههيادو نههههو  مههههن األطروحههههات السياسههههية والزكريههههة رههههم العههههرو
ل و)أطروحة صهرا  الح،هارات (1))أطروحة نهاية التاريخ لزرنسيا روكوياما(

. وتتلخص األطروحهة األولهل رهم أن العهرول بانهيهار (91)لصموئيل هنتنعتون
ل كسههو المعركههةل المنظومههة الهههيو ية أواخههر ال مانينههات مههن القههرن الما،ههم

موذج الليبرالم الديمقراطم وان السبيل الوحيد لمستقبل البهرية هو اختيار األن
العربهههم با تبهههارن الههههكل النههههائم أل  حكهههم أنسهههانم. أمههها األطروحهههة ال انيهههة 
رتهذهو إلهل أن العامهل الهدينم وال قههارم أصهبح ههو المحهرا الرئيسهم للصههرا  
بهههين الح،هههارات. وكلتههها األطهههروحتين توكهههدان تزهههو  الح،هههارو العربيهههة  لهههل 

رهههههون العههههرو بسههههبو ديمقههههراطيتهمل الح،ههههارو اإلسههههالميةل وان المسههههلمين يك
وانزتهههاحهم. وكهههان مهههن نتهههائج ههههيو  ههههاتين األطهههروحتين رهههم الزكهههر السياسهههم 

أن الواليهههات المتحهههدو األميركيهههة راحهههت تركهههز جهودهههها  لهههل و،هههس  العهههالممل
حركههة التزهها الت الدوليههة تحههت هيمنتهههال ربهههرت بنظههام دولههم جديههدل وهههر  

 99اتين األطهروحتين مها حهدث رهم ومما زاد من قيمة ه أوسط موسس وكبير.
واالتهامهههات التهههم وجههههت ل صهههوليين اإلسهههالميين  ل2119سهههبتمبر  –أيلهههول 

كمها قهال الهرئيا  -المتم لين بتنظيم القا دو وز يمهم أسامة بهن الدن وأبرزهها
أن مههن سههماهم اإلرهههابيين يهه ملون رههم  -األميركههم األسههب  جههورج دبليههو بههو 
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اليتاريهههة يسهههمونها الخالرهههة يحكهههم ريهههها الجميهههس إنههههاء إمبراطوريهههة إسهههالمية توت
ورقهها لعقيههدو الكراهيههة. وهههدد بههان اإلدارو األميركيههة تحمههل كههالم أولئهها محمههل 
الجد و لل الواليات المتحدو األميركية أن تعمل بتصميم لمنعهم من التوصل 

 .(99)إلل أهدارهم
 

 الحاجة إل  االيالح والتغيير 
. المحلهههل (92)،هههس لهههوران مهههوراريت و  2112رهههم العاههههر مهههن تمهههوز سهههنة 

االسهههتراتيجم رهههم موسسهههة رانهههد للدراسهههات تقريهههرا قدمههه  إلهههل هيئهههة السياسهههات 
( نقطههههة 24) يتكههههون مههههن الدرا يههههة رههههم البنتههههاغون )وزارو الههههدرا  األميركيههههة(ل

ب نه  "اإلسهتراتيجية الكبهرى للههر  األوسهط". ويقهول تلخص ما وصهز  التقريهر 
لعرا  يجو أن يكون المحطة األولل التم ينبعم التقرير بالحرف مايلمم أن ا

ومن بعد ذلها ته تم السهعودية ومصهر وهكهذا بالنسهبة ل أن يحدث ريها التعيير
لبقيهههة البلهههدان.. وقهههد رسهههم التقريهههر صهههورو قاتمهههة ل و،ههها  رهههم العهههالم العربهههم 

 لهل أن الواليهات المتحهدو  ازمهة  لهل إجهراء  تدلل بما ال يد  مجهاال  للههال
وهريهههة رهههم ههههذن البلهههدان. وي،ههم التقريهههر وههههو بعنهههوانم "مهههاذا أنهههتج تعييههرات ج

 العالم العربم؟!" مجمو ة من النقاط أبرزهام
أن هنههههاا مهههههكالت اقتصههههادية وديموغراريههههة باتههههت مستعصههههية  لههههل  .9

الحل بسبو الزهل رم ت سيا سياسات ت،س االزدهار والررهاء ههدرا  
زيهههر خارجيهههة أطلههه  كهههولن بهههاول و  2113لهههها.. ورهههم كهههانون ال هههانم 
)هيهرتيج  أمهام موسسهة التهراث -آنهذاا  –الواليات المتحدو األميركية 

مبهههادرو أسههماها )مبهههادرو الههههراكة  (Heritage Founditionراونديهههن 
 Us – Middle East Partnershipاألميركيهة مهس الههر  األوسهط" 

Initiative وتت،من المبادرو إ الن قيام الواليات المتحدو األميركيهة ل
واجتما يههةل ل واقتصههاديةل بالمسهها دو  لههل إقههرار إصههالحات سياسههية
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و قارية رم بلدان الههر  األوسهط. وتتركهز المبهادرو  لهل  ال هة أسها 
 وهمم

 اإلصالحات االقتصادية .9

 االنزتاح السياسم واالجتما م .2
 التربية والتعليم .3

تحهههههد ت كونهههههداليزا رايههههها وزيهههههرو الخارجيهههههة  2113ورهههههم السهههههابس مهههههن آو 
وكانههت رههم وقتههها مستهههارو ل مههن القههوممل  ههن المهههرو  ل ة السههابقةاألميركيهه

األميركم الخاص بالتعيير رم الهر  األوسط وذلا  بر مقالها المنهور رهم 
صههههحيزة واهههههنطن بوسههههت بعنههههوانم "تهههه مالت رههههم التحههههول المنتظههههر بالهههههر  

بلههدا  مههس سههكان يبلهه   22األوسههط" وأكههدت بهه ن المنطقههة العربيههة المكونههة مههن 
مليههههههههون نسههههههههمةل متخلزههههههههةل وتزتقههههههههر إلههههههههل الحريههههههههة السياسههههههههية  311م  ههههههههدده

والناا ريها يعانون من اإلحباط والي ا والو،س أصهبح يههكل ل واالقتصادية
 "تهديدا  متواصال  ألمن الواليات المتحدو األميركية" نزسها.

المهمل ودون الدخول رهم التزاصهيل وردود األرعهالل رهان الواليهات المتحهدو 
   لهههل قمهههة الهههدول أل مهههان الصهههنا ية الهههذ  انعقهههد رهههم سهههم  ر،هههت المههههرو 

وجههاء رههم نههص مهههرو  الهههر  ل 2114آيالنههد بالواليههات المتحههدو رههم حزيههران 
"مههههرو  الههههر  األوسهههط الموسهههس" مههها  األوسهههط الكبيهههر والهههذ  سهههمم الحقههها  بهههه

يههههير إلهههل أن الههههر  األوسهههط الكبيهههر "يم هههل تحهههديا  وررصهههة رريهههدو للمجتمهههس 
طقة تعانم من نواقص  ال هة حهددها الم قزهون والكتهاو والخبهراء الدولمل رالمن

 2112العرو أنزسهم رم )تقرير األمم المتحهدو حهول التنميهة البههرية للسهنتين 
والنهواقص هههم )الحريههة و)المعررههة( و)تمكهين النسههاء( والنههواقص هههذن  2113و

تخلهه  الظهههروف التههم تههههدد المصهههالح الوطنيههة لكهههل أ ،ههاء مجمو هههة الهههدول 
صهههههنا ية ال مهههههانل و"طالمههههها تزايهههههد  هههههدد األرهههههراد المحهههههرومين مهههههن حقهههههوقهم ال
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واالقتصههادية رههم المنطقههةل سنههههد زيههادو رههم التطههرفل واإلرهههاول ل السياسههية
 والهجرو غير الهر ية"  لل حد قول وا،عم المهرو .ل والجريمة الدولية

ويصهههف المههههرو  صهههورو الههههر  األوسهههط الموسهههسل بو،هههع  الحهههالمل ويوكهههد 
 ا قاتمة و"مرو ة" وتت،ح القتامة رم الظواهر التاليةمب نه

( هو 22) إن مجمو  إجمالم الدخل المحلم لبلدان جامعة الدول العربية اله *
 أقل من نظيرن رم إسبانيا.

وتشكل  الساكا  ، مليون شخص اميّون 56من العرب البالغين  %04حوالي  *

 ثلثي هذا العدد.

 ماليين وظيفة جديدة المتصاص الشباب. 5هساك حاجة لخلق مااليق  عن  *

 يعيش ثلث المسطقة على أق  من دوالرين في اليوم. *

 فقط من المقاعد البرلمانية العربية.% 3.6 التشغ  الساا  سوى *

 فقط من الالان استخدام )االنترنيت(. %1.5 في املان *

 من الشبان العرب الهجرة إلى بلدان أخرى. %61يرغب  *

 586مكوانن عربكي، بالمقارنكة مك   1444صكييفة للك   63ن هساك أقك  مك *

 صييفة لل  ألف شخص في البلدان المتقدمة.

مككن  %1.1إن مككا تستجكك  لكك  البلككدان العربيككة مككن اللتككب ال يمثكك  سككوى  *

 اإلجمالي العالمي.

 التعليم األساسي في المسطقة يعاني من نواقص وتراج . *

تابككا أجسبيككا أ  مككا يعككاد  خمكك  مككا ل 334إن العككالم العربككي يتككرجم سككسويا  *

 تترجم  دولة مث  اليونان.

 مليونا  اليياسون القرا ة واللتابة. 04* وان هساك 

 وان اإلنسان العربم اليقرأ رم المعدل سوى نصف سا ة رم السنة. *
 .%61وان البطالة بلعت مستويات  الية تصل إلل  *
إذا مههها اسهههت نينا  -الميهههةوان حصهههة الهههدول العربيهههة كلهههها مهههن الصهههادرات الع *

 النزط التم ل حاليا سوى واحد بالمائة من حجم التجارو الخارجية .
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ونسههههبة مههههريض  إلههههل طبيههههول ونسههههبة مهههها ل وان نسههههبة طالههههو إلههههل مههههدرا *
يستهلك  اإلنسان العربهم مهن الهور  والصهابون ومسهاحي  التنظيهف متدنيهة 

وتعسهزهمل وتنهو  جدا بل ومخجلة . هذا ر،ال  ن سيادو استبداد الحكهامل 
واسههتخدام التعههذيو رههم ل وسههائل القسههوو والعنههف تجههان سههجناء الزكههر والههرأ 

 .(93)السجون 
الننكر أن  مة اسهتجابات متعهددو لإلصهالحل ظههرت داخهل العهالم العربهم 
 لهههل المسهههتوين الرسهههمم والههههعبمل وكلهههها توكهههد أهميهههة اإلصهههالح والتعييهههرل 

وتعهههههاظم الزسهههههادل واختلزهههههت  لوانههههههر العنهههههفل خاصهههههة بعهههههد أن هههههها  التههههههدد
مهههس انههه  يررهههس ل أنماطههه . وقهههد اقهههر الجميهههس بحقيقهههة تاريخيهههة وههههم أن العهههرو
ن ما يقف ،د د وات اإلصالح والتعيير منذ القرن التاسس  هرل لكن  سر ا

صههالح يههههدها العههالم العربههم. وتقههف د ههوات اإلصههالح  كههل حركههة نه،ههة واد
ونتائجهههال وأبرزههها انهيههار ل العربيههة للدولههة الع مانيههة رههم القههرن التاسههس  هههر

م هاال بهارزا  لهل أن اإلصهالح ل الدولة الع مانيةل وخروجها من ساحة التهاريخ
إن ل أن يحلقههها لنهها انخههرون" "لنحلهه  رووسههنا قبههل البهد وان يبههدأ مههن الههداخلم

 .(94)هذا هو الهعار السائد رم  المنا العربم اليوم
 

 الوسطية التي نريد:
ههو نهو  اإلصهالح الهذ  نريهد؟ ومها ههو المهنهج الهذ  ينبعهم أن  ولكن ما 

وأيههة  يتبههس؟ وهههل نحههن بحاجههة الن تكههون لنهها روانهها الخاصههة إزاء اإلصههالح؟
 تجارو يجو أن نحتذ ؟.  

راجعههههة لمهههها قدمهههه  المزكههههرونل والم قزههههونل واألكههههاديميونل وغيههههر إن أيههههة م
سهواء كهانوا  -األكاديميين رم  المنا العربمل حول د وات التعيير واإلصالح

من ذو  السياسة أو االجتما  أو التاريخ أو االقتصاد أو اإل الم أو القهانون 
 ت بهههههت أنههههههم يقهههههرون بهههههان د هههههوات اإلصهههههالح والتعييهههههر الجديهههههدول ببعهههههدها -
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واقتصههاديال واجتما يهها واسههتندت إلههل سلسههلة ل العههولممل أخههذت طابعهها سياسههيا
كمها أن اإلصهالح والتعييهر  من تقهارير التنميهة البههرية حهول الههر  األوسهط.
وان أ  مههههرو  للنه،هههة ل بهههات ،هههروريا رهههم ،هههوء التحهههديات التهههم نواجههههها

قا وغربهها والتعييههر بحاجههة إلههل دراسههة تجههارو التحههديث الناجحههة رههم العههالم هههر 
 ومنها  م ال التجربة الماليزية. 

أن لدينا رم ترا نها العربهم واإلسهالممل الك يهر مهن ل إن األهم من ذلا كل 
رالوسهطيةل ومههنهج االسههتقرارل واال تهراف بههانخرل والحكههم ل مقومهات النه،ههة

نمههها ههههم مزهههاهيم  ررتهههها ح،هههارتنال الراههههدل مزهههاهيم ليسهههت جديهههدو وان لهههم ل واد
ل ذا اإلطهار أ  إننها إذا لهم نبهدأ بهالتعيير والنه،هة واإلصهالحنزعل هيئا رم ه

رلنههه ذن بقهههرو خروجنههها مهههن التهههاريخل وا  اليعيههههر مههها بقهههوم حتهههل يعيهههروا مهههها 
 ب نزسهم.

وانن ما الوسطية ؟وما اال تدال؟ وما مهنهج  االسهتقرار الهذ  نحهن اليهوم 
 أحوج  ما نكون إلي  من أ  وقت م،ل؟

هههههههكاالت و قههههههد ل بههههههم اليههههههومإن ممهههههها يسههههههود  المنهههههها العر  مههههههن سههههههلبيات واد
ل ينبعهههم أن اليزقهههدنا القهههدرو  لهههل رويهههة الههههدفل وتعلهههم الوسهههائلل واحباطهههات

ولعل من أبرز ما يجو أن نعمل من اجل  هوم ل وصوال إلل النتائج المتوخاو
)تهههههورر الهمهههههة( و)قهههههوو العهههههزم( )وصهههههد  اإلرادو( رهههههالعلول والتطهههههرفل و هههههدم 

وسهههوء الظهههنل والسهههقوط رهههم ل العلظهههةل والخههههونةاال تهههراف بهههانخر والتههههدد ب
وررههض الههرأ  انخههر لههيا مههن المزههاهيم التههم  ررههها العههرو ل هاويههة التكزيههر

والمسهههههههلمون خاصهههههههة رهههههههم  صهههههههور االزدههههههههار والنههههههههوض .رهههههههالزكر العربهههههههم 
ل متههههوازنل  ملههههمل خاصههههة رههههم جانبهههه  السياسههههمل ركههههر منزههههتحل واإلسههههالمم

 ههورو ل واإلسههالم كههدين و قارههةل (95)و ملههم وواقعههمل متسههامحل  قالنههمل معتههدل
والصهراط المسهتقيم رهم ل واالستبدادل ود وو إلل العهدلل والمسهاواول  لل الظلم

والتوازن واال تدال يتجسد ليا رم جانو العقيدول وحسو ل كل ميادين الحياو
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و لهههههل ههههههذا  والمعهههههامالتل والتههههههريعات.ل بهههههل وحتهههههل رهههههم جوانهههههو العبهههههادات
بههههل طريهههه  ومههههنهج للتعييههههر ل وبا رههههم الحيههههاواألسهههاا رالوسههههطيةل ليسههههت أسههههل

 مت،هادين  أو متقهابلين طهررين بهين التعهادل أو التوسهطواالسهتقرار. إنهها تعنهم 

 أحهد ي خهذ ال وبحيهث المقابهلل الطهرف ويطهرد بالته  يرل أحهدهما ينزهرد ال بحيهث

ورم هذا الصهدد  .(96) لي  ويحيف مقابل   لل ويطعل حق ل من أك ر الطررين
تم ههههل اتجاههههها يز،ههههم إلههههل ل بههههان الوسههههطية كمههههنهج رههههم الحيههههاو يمكههههن القههههول

والزمنل رإذا كان التطرف الذ  يميل إلهل ل والتعييرل ومرا او الواقسل النه،ة
ذا كهان ل لهيا طريقها للنه،هةل االنعزال  ن الواقس أو المواجهة العنيزة معه  واد

ى بههههالقو   وااللتحههههال التزههههريط هههههو نههههو  مههههن التكيههههف مههههس الواقههههس والخنههههو  لهههه 
رهان الوسهطية ههم التهم تحمهل مههرو ا للتعييههر ل والتسهليم بالهزيمهةل المهيمنهة

 .(97)بهدف تحقي  النهوض الح،ار 
نمهها هههم القههدرو  لههل التعامههل مههس  والوسههطية هنهها ليسههت تسههليما بههالواقسل واد
الواقس لتعييرن وليست القدرو  لل التكيف مهس الواقهس دون تعييهرن. وممها يعطهم 

أن الوسهطية تهررض الخ،هو  ل لل مهنهج االسهتقرار أهميهةوالد وو إل الوسطية
ن ذلها  ت،هييس للحقهو  كما أنها تررض واقهس التخلهفل والتجزئهة ال ل جنبم.

كما أن الوسطية  تومن بالتدرجل واقتراح البدائلل و دم االكتزاء  .وتزريطا بها
نمهها العمههل الم  تواصههل  لههل تقههديم النمههاذجبالنوايهها الصههادقة رههم اإلصههالحل واد

والههههذوذ مهههن جههههةل والتههههاون  . إنهههها حالهههة مهههن التهههوازن بهههين التههههددالصهههالحة
ورهم العمهل السياسهم ورهم ل والتقصير من جهة   انية. وهم منهج رم الحياو

لههيا وليههد حالههة ل التعامههل مههس انخههرينل والوسههطية كتيههارل ممتههد  بههر التههاريخ
نمههها ههههو نتهههاج لحركهههة التجديهههدل تاريخيههة واجتما يهههة راهنهههة لوسهههطية بهكهههذا وا واد

مزهههوم التلجهه  إلههل طريهه  العنههف رههم التعييههر الههداخلمل لكنههها تبههرر المقاومههة 
ر نهها ل إذا مها انتهجهتل لقوى االحتالل والهيمنة الخارجية. ويقينا إن الوسطية

وال ل رههال تنميههة بههدون اسههتقرارل واالجتمهها مل سههتود  إلههل االسههتقرار السياسههم
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ر ن من معايير االسهتقرار السياسهم  بدون وسطية. وكما هو معروف راستقرا
واالجتمهههههها م ازديههههههاد رههههههرص االنزتههههههاح السياسههههههمل والديموقراطيههههههة المقتههههههرنين 

  رالزكر الوسطم يومن بانخر وال يرر،ل باال تدال رم المواقف والسلوكيات
ويسههعل مههن اجههل تهه مين نقههاط التقههاء مههس انخههرين. ومههن  مههار الوسههطية زر  

حهد وههذا ممها يههيس حالهة مهن المهودول وبنهاء  القهات ال قة بين أبنهاء البلهد الوا
واالبتعهههاد  هههن التعصهههو والحقهههد وههههذن تسههها د رهههم بنهههاء ل اجتما يهههة ايجابيهههة

المجتمس وتحقي  حالة من االسهتقرار التهم تهيهل المجهال للتزا هل االجتمها م 
حراز اكبر قدر من المنجزات المزيدو  .(98)الصحيح واد

 
 الطبقة الوسط  والتغيير:

ل ءل هنههههال مههههن هههههم المههههوهلين رههههم مجتمعنهههها لقيههههادو مههههنهج الوسههههطيةلنتسهههها
 ؟والتنميهههة المسهههتدامة والسهههعم باتجهههان تحقيههه  االسهههتقرارل والسهههلم االجتمههها مل

إنههههم أبنهههاء الطبقهههة الوسهههطل ..ههههذن الطبقهههة التهههم  –وبكهههل صهههراحة  –ونقهههول 
و باتت تواج  رهم  المنها العربهم الهذوبانل واالنهيهارل والتزكها نتيجهة اسهتقطا

 .(91)و)ك رو التملا هيئا(ل المجتمس إلل) قلة يملكون كل هيل(
وانحسهر ل لقد تعر،هت الطبقهة الوسهطل العربيهة إلهل الك يهر مهن التحهديات

دورها مس أنها قامت بدور مههم رهم تبنهم الهد وو إلهل االسهتقاللل والعمهل مهن 
نمهها اجله .لم تكهن الطبقهة الوسهطل العربيهة طبقهة رأسهمالية بهالمزهوم العربهمل  واد

كانهههت طبقهههة اجتما يهههة احتهههل ريهههها الم قزهههون جهههزءا ديناميكيهههال وخاصهههة رهههم 
ونههههاطها رهههم إقامهههة ل د وتهههها إلهههل التحهههرر السياسهههمل والتحهههرر االجتمههها م

ذا ما أردنا (21)قا دو صنا ية وطنية بعيدا  ن قيود الحكومات وتدخالتها . واد
قا هههدو الطبقهههة ولهههد وو االسهههتقرار النجهههاح البهههد مهههن توسهههيس ل لمهههنهج الوسهههطية

رسههههاح المجههههال لههههها رههههم أداء دورههههها رههههم إحههههداث ل الوسههههطل رههههم المجتمههههس واد
وزيههادو حجههم مهههاركتها رههم التجههارو العالميههة الحههرو ل اإلصههالحات االقتصههادية
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ذا مهها تحقهه  لههها ذلههها رإنههها سههوف تكههون لهههيا محركهها للتعييههر رههم العهههالم  .واد
 .(29)ر كذلابل ومو را  لل االستقرال وحسول العربم والهر  األوسط
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Abstract 
Moderation does not mean to be with reality, but it is the 

capability in dealing with reality to change it and not accommodate 

with reality without changing it. This gives moderation, the call for 

stability method an importance. It refuses to be Subject to foreigner, 

and rejects backwardness, secession for this means losing rights. 

Moderation belives in gradualism, suggesting alternatives and not 

to keep only by faithful intentions in reform. 

There should be a continous work in providing good examples. It 

is the state of balance between extremism and upnormality from one 

side, negligence and default from another. Moderation is a method in 

life, politics and dealing with others. Moderation as a trend, extends 

a cross history, not being a historical and social state, but it is the 

product of a renewal movement. Moderation does not take the road 

of Violence to change things, but it justifies resistance against 

powers of occupation and foreign dominance. 

Really, moderation, if it is being applied, it will lead to political 

and social stability, There is no development without stability and no 

stability without moderation. It is well – Known that standards of 

political and social stability may increase the chances of political 

openness and democracy linked with moderation in attitudes and 

behaviours. 
Moderation in thought recognizes the other and doesnot refuse it 

trying to secure points of understanding with others. One of these 

fruits of moderation is to plant confidence among People of the 

country and this will spread the state of mercy, building Positive 

social relations and to be far from extremism and dislike and this 

helps in building society and a achieving a state of stability which 

prepares the scope of  right social interaction. 

The paper asks: who are qualified in our society to lead the 

approach of moderation to achieve stability, social safety, 

sustainable development?  
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We say, frankly, that they are the people of the Middle class. This 

class in our Arab world is facing deterioration and disjoining due to 

society attracting the few (Who holds every thing) and the majority 

(who have nothing).         
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