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اإلعالم وتحدي الوسطية

بسم هللا الرحمن الرحيم
أوالً:
يمكننن اللننأن بنننن كننن انننحد ثاسننحال حننييم تننل عننحلم اليننأم س ن دي ن حننيم عننن
"الأسدية" تيه بديب افس أرأح ثيجحبية بحس ثاحء انحد أاحي تلد ،أهأ "اإلعالم" ،ربمح
كحن هذا الميخن صحيمح للبعض ،أربمح رآه آخرأن اأعح من االس ظراف  ،ألكانه منيخن
مين أمبحنر لكل احيي سبيلاح األافنذ احنأ " ينذيب" الرسنحلة اإلعالمينة بمنح حلنا حي ينح
الفاية أال سأيلية من اححية ،أ حلا اف المج م أ عيم اإلضرار بمصحلحه الحيأينة منن
اححية خرى.
اإل عالم يلأم تنل صنميمه أجنأهره علنو ننيأج "الجنذب" ،تنحلمادلا األأن أل جيني
ثعالمل هأ كيف يمكاك اج نذاب كبنر اسنبة منن المننحهيين أ اللنراء أ المسن معين ،ثنم
ين ل من بعي ذلك الضأابد أاألخالقيحت أاالل زام االج محعل أ الييال أ ير ذلك ،أمنن
ثم تحلحنييم عنن "الأسندية" أ ثلحتن ة الأسند تنل المجنحن اإلعالمنل تينه روينة "أعظينة"
مسرتة تل ال فحون أالدأبحأية ،أذلك ن ننيأج الجنذب جعنن أجينة اإلعنالم ياحمنة احنأ
كننن ريننب أ صننحيم أ ملفننت ح ننو لننأ كننحن م درتننح أ م حليننح أ ميأأسننح ،بننن ثن هننذه
الاأعيحت األخيرج هل األقرب ثلو الجذب اإلعالمل ،أهل بحل نحلل األقنرب ثلنو ال سنأيا
اإلعالمل ،ألعن هذا حيييا مح يجعن من معي البنرام الحأارينة تنل اللانأات الفضنححية
ميمننأمين بحلبحننم عننن النخصننيحت المثيننرج للجننين أالصننخب الفكننر ب ننض الاظننر عننن
قيم ن يم العلميننة أ الفكريننة ،تحلنخصننية الضننحلة أالسنندحية ألكننن المل حمننة أالم ننأ رج
أالصيامية هل األكث ر جحذبينة لنيى اإلعنالم ،لنيس اإلعنالم العربنل أحنيه ،أثامنح اإلعنالم
حيثمح كحن أكيفمنح كنحن ،بدبيعنة الحنحن هانحك جينأي ثعالمينة يمكاينح ن كسنب مصنياقية
أجحذبينة كبينرج عنن دريننا الجيينة أاالح نرام أالحنأار الخنناله بيني ن لينذه الاأعينة مننن
الجيأي نرأدح اج محعية أسيحسية أحضحرية يصعب حللينح تنل العنحلم العربنل أمنن ثنم
كحن السبين اآلخر هأ "األرخص" أاألسرع أاألقن كلفة ،محليح أسيحسيح علو السأاء.
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ثانياً:
كيف يمكن لانح الخنرأم منن هنذا المننزه ،لنك هنل اللضنية ،أهنل مسننلة ح نحم ثلنو
حأارات مكثفة أصريحة بنين اإلعالمينين أالمثلفنين أممثلنل المج من األهلنل بحه محمح نه
الثلحتيننة أاالج محعيننة أالييايننة المخ لفننة ،ألن هننذا المسننحر الميننأأس بننحل درف أال رابننة
أال أ ر هأ -تل الايحينة -ضنحر لل حينة بلضنحيح المج من أل نة الحنأار تينه ،أميني لنرأح
اللديعة أالصراع بيال من ال أاصن أالحأار ،قي يكأن هذا الانأع منن ال ييني اإلعالمنل
مثمرا أتعن حال تنل المج من ال ربنل ،أ علنو أجنه ال حييني ،قنن ضنررا ،أذلنك ألن ذلنك
المج م ن قنني نننيي حننأالت حريخيننة علننو مننيى دأيننن اس ن لرت تييننح عننراف معياننة ،أ
رسخت هاحك مراض تكرية أ خالقية معياة  ،بحيم يكأن مثن هذا السلأك ير ضنحر
أ خف ضررا ،ألكن ال نك ن خصأصية المج م العربل المسلم جعله مخ لفنح محمنح
عن ذلك ،أ جعن من هذا السنلأك اإلعالمنل بأابنة خدينرج لل حينة احنأ االافنالت أال نأ ر
أال درف أ ذية ال لأ تل الفكر أاليين أاألخاله.
ثالثاً:
أثذا اظراح ثلو ححن اإلعنالم العربنل الينأم تااانح سناجي أجينة ال دنرف هنل المييمانة
عليه ،تل األخاله أالسيحسة أالفن أالثلحتة أ ير ذلك ،تفل األخاله حيم أال حرم عن
مأجة االب ذان أاإلسفحف ال ل ييمن اآلن تل سححة الفضححيحت أخحصة اللانأات الجيينيج
ال ننل بننم مننأاي قننرب ثلننو اإلبححيننة مايننح ثلننو الفننن ،أهننل رسننحلة حننض بأضننأح علننو
االافالت أالعر أالرقص الخلي أالمعحكسحت الننبحبية أاإل نأاء الجاسنل بكنن صنأره،
أبيرجة ال سحبا لينح تنل اإلعنالم العربنل مانذ اننن ه ،أهنل مأجنة كنحن منن عافأااينح ن
اضدرت بعض اللانأات الرسنمية العربينة ثلنو مجحرا ينح اسنبيح ح نو ال خسنر "السنأه"
ن الرسحلة الفاية اآلن احأ بأضأح جية ال درف
اإلعالمل الجذاب ليى المراهلين،
النييي ،أالمنكلة ليس تلد تل هذا الجاأح األخالقل المس ي ر أحيه ،أثامح تل ري الفعنن
الملحبن ،ألن هاحك قدحعنح آخنر منن المنراهلين سنأف يسن افر –سنلبيح -جنحه هنذه اإلبححينة
أي رك لخيحله الفكنر أالنييال العانحن لكنل يأصنف ذلنك كلنه بنأصنحف لنيس قلينح الكفنر
أاإللححي ،صحيح ن اللحعيج األأس بين النبحب المسلم هل قحعيج أسدية جرم االافالت
األخالقل أ ييانه أ أاجينه ،ألكاينح ملنك حصنحاحت علمينة أ ربأينة حنأن يأن ال دنرف
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المضننحي ،ألكننن هاننحك بكننن نكينني تريننا آخننر ال يسن يحن بننه سننأف يألنني ذلننك لييننه درتننح
مضنحيا يمكننن ن صننحعي تكننحره أسننلأكيح ه ثلنو آمننحي خديننرج تننل المج من  ،أثذا ذهبننت
بحننم عننن سننبحب هننذا ال دننرف ذ الأجننه "الننييال" تسننأف جننيهح بكننن نكينني تننل ذلننك
ال درف األخالقل الذ سس ه يأاحر ثعالمية بحعت كن نلء من جن المكسب السري .
رابعاً:
يضننح علننو المسن أى السيحسننل ،تننان دننرف الخدننحب السيحسننل الرسننمل حيحاننح يألنني
خدحبح سيحسيح ملحبال ني درتح ،أخحصة عايمح ي م اح كحر الخدحب السيحسل الرسمل تل
أسحد تكرية أعلححيية معياة يأن يرهح ،أحرمحن اآلخنرين منن المننحركة أالحضنأر،
تان هذا يألي أ رات ارى صخبيح كثيرا تل ماحبر الفضنححيحت المي منة بحلنننن السيحسنل،
أل يس من نك تل ن مسنلة يحب الحريحت بنكن عحم أال ضييا علييح ع بر بحبح سنحريح
لل لأ السيحسل أاإلعالمل ،ألن ال جربة تل النره أال رب سنأاء ،كنيت علنو انه كلمنح
كحن ليى الم حيم ثيراك بنن الدرف اآلخر يسمعه جييا أيلير مح يلأله ح و أثن اخ لف
معننه تننان صننأ ه أابرا ننه أ أ ر ا ننه س ن كأن كثننر ا زااننح أهننيأءا أثحسحسننح بحلمسننوألية،
أبحلملحبن كلمح أجي اه يصرخ تل أاي ،أال حي يسمعه أ ي يح له الفرصة لل عبير الكحمن
عن أجية اظره تان الصراخ لييه سي زايي م الأقت أ أ را نه س صنن ثلنو يرجنحت منن
"الزعيننا" البعينني عننن مادننا أ حكمننة أ ثحسننحس بحلمسننوألية ،أهننذا مننح انننحهيه تننل
الحليلة تل سححة اإلعالم السيحسل.
أمن ثم تمسنلة حلينا رسنحلة "الأسندية" تنل المجنحن اإلعالمنل مسننلة معلنيج ،ألاينح
مر بدة بنكثر من بعي سيحسل أ خالقل أاج محعل أتال أييانل ،ألكنن بحلملحبنن تنان هنذه
الحليلة جعلاح احن اإلعالميين محم مسوألية جسيمة لل حية ،ألانه ثذا كنحن اإلعنالم م ننثرا
بحلماحخ المحيد به ،ثال اه هأ ذا ه يضح يصا ماحخنح أ ينوج منن تعحليح نه أ يزيني منن
ااننيتحع مأجح ننه أكننذلك يمكاننه مننن حجننيم اايتحعح ننه أ يننذيب أجيح ننه أدننرح البننياحن
العلالاية الرنييج ،أبحل حلل تال بي منن العمنن علنو ثيجنحي ميثنحه خالقنل للعمنن اإلعالمنل
خحصة تل هذه األأقحت ال ل سحرع تييح األحيام أال حأالت تل بالياح.
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خامساً:
أعايمح ا حيم عن اإلعالم اإلسالمل بنكن خص ،تاااح -أبحدمحاحن كحمن -اوكي بناه
كثننر اللدحعننحت اإلعالميننة مظلأميننة تننل العننحلم العربننل ،الع بننحرات كثيننرج ،مايننح سننلف
الحرية الم حح له ،ألاه األكثر ااخفحضح بنين قراانه منن مانحبر اإلعنالم المخ لفنة ،أهنأ منح
يليني الكثيننر منن اادالقح ننه أيفلنيه ميننزات احتسننية عيينيج من اآلخنرين ،تياننحك حسحسننيحت
زاحيج تل األأسحد الرسمية جحه اإلعنالم اإلسنالمل ،جعلينم يضنيلأن علينه منح يأسنعأاه
علو يره ،أهأ األمر الذ أرم المن لين بحإلعالم اإلسالمل ثحبحدحت عيييج ،أجعنن
هاحك كثر من رقحبة ذا ية علو عمحليم ،بيال من اا ظحر الرقحبة الخحرجية ،تضال عن ن
األجأاء اليألية المحيدة بحلعحلم اإلسنالمل تنل علنحب حنيام الحنحي عننر منن سنب مبر
ضحتت الكثينر منن الحسحسنيحت ،أالحليلنة ن اإلعنالم اإلسنالمل هنأ المابنر األكثنر قنيرج
علننو معحلجننة قضننحيح ال دننرف الننييال بنننكن خننحص ،ثذا مننح يحننت لننه ترصننة العمننن تننل
جأاء مف أحة بحرية أس أآتحه كثر رححبنة ،أذلنك انك ح نو سن دي معحلجنة قضنحيح
معليج مثن ال درف الييال أ اإلرهحب الم مسح بحإلسالم تااك ال بي أ ن م لنك مصنياقية
ليى الم للل ،أبيأن ن م لك مثن هذه المصنياقية ال يمكنن لرسنحل ك اإلعالمينة ن نو ل
ثمحرهننح أ حلننا مرايهننح ،أهننذا -من األسننف -مننح ال يرينني ن ييركننه الرقيننب العربننل أ
الم حب لنوأن اإلعالم تل بالياح ،أهذه المصياقية ال بي ليح من كلفنة ،أال بني منن حمنن
مثننن هننذه ال كلفننة دحلمننح ن المننريأي سننيكأن كبيننرا أعظيمننح أاحتعننح ل مننة ،مننح ال ضننييا
أالفزع من كلمة لحن أ تكرج درح أ نخصية ن ل أ ظير ،تمثن هذا األمر يضعف
المابر اإلعالمل أيللن من جحذبي ه كمح يللنن منن مصنياقي ه ،أبحل نحلل يخسنر قير نه علنو
اإلقاحع أال أجيه أاإلرنحي ،أبنمحاة نييي ج تان معظم الماحبر اإلعالمية اإلسالمية ملرأءج
أمسمأعة أ مرحية تل اآلأاة األخيرج قحمنت بنيأر كبينر أمضنال تنل ال صني لل دنرف
الفكر ألمأجحت العاف ،حيحاح بحر تية أقيرج أمصياقية كثر من اإلعالم الرسمل بكنن
ثمكحايح ه الضنخمة ،أللني قنحم اإلعنالم اإلسنالمل بمثنن هنذا النيأر اح سنحبح ،أثحسحسنح منن
اللححمين عليه بحلمسوألية جحه حأالت خديرج جر تل المج م ال بي من ال صني لينح
أمعحلجة مخحدرهح ،أم األسف ،تان مثن هذه المأاقف الابيلة لم حظ -تل الملحبن -بنن
ليير عملل ي يح ليح حيأينة كثنر تنل العمنن أالعدنحء ،أ يضنح تنل السنبحه اإلعالمنل من
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ماحبر خرى "ميللة" ،ألم يحظ اإلعالم اإلسالمل سأى ببعض الكلمحت المعسألة ال ل ال
سمن أال ال من جأع.
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