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اإلعالم وثق افة الوسطية

ملخص الورقة:
يتحد ا باحثحددا سددب أمد لب أء ددو احةددث بالمدد،يم ددل باءالتءد
ً كحيرب ً ل حةث بالم،يم.
ليرى باحثحا أب هةثك

ءددب د و ب سد

لتركز بالرقم س ى اللبةب باتأ ير باذي يء و باه ف بارئيس ل ب س .
لتشرح كيفيم بالصلو إاى حثام ءب باشءلو لبا حثت ل صةثسم (بالم،يم).
لتض أم لحث ً اءحثصرة بات ُّ
،درف لإضدفثف تدأ يري دل باءالتءد ليفدرح باحثحدا حديب
بات،رف لبافةف.
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حم هللا بارحءب بارحي

باحء هلل لباص ة لبام

س ى رملو هللا ص ى هللا س يه لم لحف :

إب باح يا سب بالم،يم ل قث م بالم ،هل ح يا سب ءلضلع ال سد ل اده لءدب هةدث
بالمد،يم
تأتل صدفلحم لبءتةدثع هدذب باءصد ،ق لقد حثلادت ك يدرب ً أب أقدرأ اءدب يدر
أال اهث س لب ً لكو ءب تك سب بالم،يم حثاغ ل با ةث س يهث؛ هذب
أل ،س ى رأيه
باذي يكفر الءي حكث باءم ءيب لب الزرب ل كتثحه ي سل ا لم،يم لس بات،رف حتكفير
باءالتء ك ه ليحذر ءب بات،رف لآ ر يرى أب ب مد لباءفثصدرة ال يالتءفدثب لأب
ب مد الددث احددو ءشددك ت ءح د ة ازءددثب لءكددثب لال يةمددى هددل ب ددر أب يحددذر ءددب
بات،ددرف لي د سل ا لمدد،يم كءددث يقددلو( :لءددب بات،ددرف ءددث ي د سل ادده حف د باء قفدديب ددل
باءهالدر ءددب لالدلب إدد ح لر بافحددث ة (باءمدثال ) لءةد باددزلبي ديدر باقددثةلةل لأةددث
أ سل ا لم،يم ل حريم إتحثع أي يب لال أقث بازلبي ح،قلس ءفيةم).
إب ب س إب سث إادى بالمد،يم هدل يد سل اقضديم ال يةدثزع يهدث أحد ب ً ادذب دإب لر
ب س د باءفتددر هددل تال يددم ءف هددل ( قث ددم بالمدد )،لصددةثسم حيئددم هددذي بالمدد،يم ألب
بالم،يم ءص ،ق يكءب دءلضه ل لضلحه.
يقلو أح باءشثركيب ل ة لة (بالم،يم حيب باتةظير لبات،حيق) باذي سق دل باءةثءدم
ءب أسءثو ءةت ى بافكر بافرحل( :أشثر باف ي لب ءب باءشثركيب أ ةث باء بلالت إاى أةهد
لص لب إاى باححريب له يفتق لب أب بالم،يم ءفهل لبضق تءثءث ً لأةهد يفهءلةده لأب
ءهءم باءؤتءر بألمثميم هدل باححدا سدب أمدحثب ديدثب بالمد،يم سدب ءلبقدف لءمد كيثت
باحف إال إب أد حيم باءشثركيب لحف يلءيب ءب باء بلالت لأحيثةث ً باءشث بت باك ءيم
رالت لق تح ر ءث ا يهث ءب قةثسثت تتف ق حءفهل بالم،يم إذ مثهءت ب رب باءتف ة
كدثب بالضدلح لبالرتحدثك ءحد ثو با قدم (صدحيفم
باتل تشفحت ك يرب ً ل إح و باغءل
باحيثب).
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ليقلو  .ءحء رحي ( :لرأى أد حيم باءشثركيب (بالم،يم) حء ثحم ءةثرة ته ي بامدفب
باضثام حيب بالصلو إاى باححدريب لتركدت باححدريب باءضديثف لهدل س دى قةثسده حدأب
بالم،يم ايمت إال مفيةم تثئهم ل ض ححر كحير تفصف حه أءلبي سثتيم).
إذب باتحس باءفهل س ى ة حم باء قفيب لأح ا يءث حيةه صربسث ً لءشث ب ٍ
ت كيف هل
حدثو باالءهدلر بافرحددل دل هدذب بالقددت بادذي تحثيةددت يده ب رب لأصدحق ءددث تدربي ت،ر دث ً
ش ي ب ً يربي آ ر لم،يمً ءحءل ة ؟
ل حةث قث م بالم ،هل ل صةثسم باءفهل لءحثلام لضد أمدس
إب ةالثح ب س
لقةلبت تؤ ي إاى (بالم،يم) س ى باءمتلى بافر ي لباالءثسل لس ى باءمتلى باميثمل
لبا قث ل ل ل قث م باة حم ل ل لسل باالءهلر.
إب ءددب أمددحثب برتحددثك باءفهددل هددذب بات د ب و بالبضددق حدديب ءفهددل بالمدد،يم لءفددثهي
ذ س ى محيو باء ثو :ءفهل بالم ،لباءةتصف هو بالم ،هل باءةتصف ألب
أ رى
باةصف ءفهل ريثضل هة مل يفةدل حيدزب ً يتمدثلى ءدث قح ده حءدث حفد ي لس دى هدذب تكدلب
بالم،يم ل بأل ح هدل حثادم دل باةصدف ايمدت حأحمدب با دق لال ر يئده لكدذب هدل
(بالم،يم ل بالقتصدث إذب إةهدث حثادم تالفدو باءشدرلع بالقتصدث ي ال ربححدث ً لال ثمدرب ً
اذاك يةكر  .ءحء رحي بالم،يم ل دير باد يب لباءالتءد كءدث يقدلو :إب ءدب با ،دأ أب
يكلب ب ةمثب لم،يث ً يءث يتف ق ل بالقتصث ء ً).
ليذكر آ ر أةه ال يءكب أب ة سل إاى بالم،يم ل باص ح تكلب صث قث ً حيةث ً لكثذحدث ً
حيةث ً آ ر.
لمحب باتحثس بافه ل تفمير بالم،يم حثاءةتصف ألب ك يرب ً ءب صثو با ير هدل
حيب ص تيب ءب باشر كثاكر حديب باح دو لب مدربف لباشدالثسم حديب باالدحب لباتهدلر
لحتى با صثو با قيم  :ثا،ليو ال ب ً لباقصير ال ب ً لحيةهءث بالم.،
إب ء فهدددل بالمددد،يم هدددل با يريدددم لهدددل ءحثمدددب بألءدددلر لكدددذاك الف ةدددثك أءدددم
لم،ثً}يفةل أءم با يريم لقلاُه تفثاى :قثو ألم،ه } يفةل يدره لأسق هد لبارمدو
ءب ألم ،أقلبءه ةمحثً :أي يره لأ ض ه ةمحثً.
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إب س ى ب س
ء ً هل ير بأل

تأكي أب (بالمد،يم) هدل با يريدم بئءدث ً لأب بالمد،يم دل بأل د ح
ح.

لبا دد ،ب ددر حدديب بات،ددرف لبافةددف لباءددرب حهءددث لءلقفيهء دث ءددب بالمدد،يم إب
بافةددف ءءثرمددم سء يددم يءكددب باقضددث س يهددث أءةيدث ً أل كريدث ً حيةءددث بات،ددرف أمد لب ددل
باتفكير يالب أب يحثصر ق ر ب ءكثب ألب بات،رف صفم ثحتم سحر بازءدثب لباءكدثب دل
كو ءالتء لكو حضثرة.
كءددث يقددلو . :ءحء د سءددثرة ددل كتددثب (باغ ددل باد يةل لبا يةددل)( :لكددذاك يالددب أال
ة،ءق إاى ل ءالتءفثتةث ءب أيم آ ثر اءقلالت باغ ل با يةل باتل ت رصد هث لإةءدث يالدب
أب ة،ءق إاى تحالي هذي باظثهرة لءب تهءيشهث كل ال تكلب ءركز الدذب اشدحثحةث لال
سثئق دث ً أءددث باءشددرلع ب م د ءل بالمدد،ل ا تق د لباةهددل ) .ثاصددربع باحقيقددل حددلو
(باقضث س ى بافةف لتحالي بات،رف).
ليءكب تحالي بات،درف حتلمدي بئدرة (بالمد،يم) ألب هةدثك ءحدثلالت ءت،ر دم دل
تفريف (بالم،يم) حتى أصححت بالم،يم سء يم صفحم حمحب باتفةدت دل لضد حد ل
اهددث السد ءفةددل حددأب يالفددو ءددب بالمدد،يم ءءثرمدمً مدده مً ل ددق أ،ددر ءفتلحددم لحأحفددث
ك يرة لأب يالفو ءب بات،رف ءص ،حث ً يةمال ء بمءه لال يتالثلز ح ل أ،رب ه.
لبالم،يم أيضث ً ايمت إالءثسث ً إةهث مفم تحتءو باتةثق
إذ إةه ال يءكب أب ةقلو إب كو صربع يه أ،ربف ءت،ر م.

لبا

ف لحتى باصدربع

إب (بالمددد،يم) ت ت دددف حدددث ت ف باءالتءفدددثت لتةلسهدددث ثالمددد،يم دددل باءالتءددد
بامددفل ي ال تت،ددثحق ءدد بالمدد،يم ددل باءالتءدد بافرةمددل ء د ً لبالمدد،يم ددل باتيددثر
ب م ءل ايس هل ذبتهث بالم،يم ل باتيثر باقلءل أل باتغريحل دث س حيةءدث يصدحق
ءفددثهي بالمدد،يم الحدد أب ي د رس با الءهددلر باء ث،ددب لكيددف يفه د بالمدد،يم لءددث هددل
بالم،يم باءرب ة ءةه.
لب س يةحغل إب ي رك أب بالم،يم هل تغيير افث بت لم لك لأ كدثر تدت حءرح دم
ح،يئم ليكلب ةالثح باتغيير ةمحيث ً دل باءالتءد باءت،درف .إب أ ثدر ب سد دل الدز ءدب
سث بتدده لأ كددثري هددل ةالددثح لإب حقددل ددل حيددز بات،ددرف لءددب باتفةددت أب ةقدديس ةالددثح
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ب س ل حةث بالم،يم ل تغيير باالءي ةحل بالم،يم حأم لب لبح لرؤيم سثءم ل ل
لقت قصير.
إب ب س باةثالق سة ءث يؤ ي رمثاته حشكو صحيق إةه ي رس باءالتءد باء ث،دب
ليفددرف حيئتدده كددل ية ،ددق ءددب ءفددر بت باءالتءد لءددب قلبمددءه باءشددتركم لب سد هددل
(بارمثام) إذ إب باقةلبت بافضثئيم لباصحف لباءالد ت لباشدري ،لءلبقد ب ةترةدت هدل
لمدثئو إس ءيددم لايمدت إس ءدثً .ثاحء دم ب س ءيددم قةدثع باالءهددلر حثالمد،يم ال تكددلب
حضددأ أكحددر ءف لءددثت سددب بالمدد،يم لأكحددر ق د ر ءءكددب ءددب شددت بات،ددرف لباءت،ددر يب
لب رهددثب لب رهددثحييب إة ءددث باحء ددم هددل رمددثئو ء رلمددم لءف د ة ءددب قحددو ءت صصدديب
يمفلب ةحل أه بف ءف لءم باءربحو ليةظرلب إاى ظثهرة بافةف لبات،درف لب رهدثب
ةظرة ً شءلايم.
لءب هةدث دإب ديدر باءت صدت تمدتغرقه زبليدم لبحد ة ءءدث يدؤ ر مد حث ً س دى زلبيدث
أ رى ليةفكس م حث ً س ى ءفثاالم ظثهرة بافةف لب رهثب حو رحءث ةف ب رهثب لهل ال
يف اذب الح ءب أب يالري باح يا إس ءيث ً سب هذب باءلضلع باحمثس حثاتح يدو لباةقد
لباتصددليب لبات ،ئددم س ددى أامددةم ءت صصدديب ددل هددذي باشددؤلب ليقتصددر تف يددق ديددر
باءت صصدديب س ددى ب ةكددثر لباشددالب قدد ،لهةددثك أء ددم ك يددرة س ددى دد ءثت ءالثةيددم
االرهثب لبات،رف قث حهث إس ءيلب دير ءت صصيب.
لءب با ،أ أيضث ً رح ،بافكر ب رهثحل حءفكدريب ءتءيدزيب لإب ثافةدثه دأي ه يدم
أسظ ءب أب يُهد ى بات،درف لب رهدثب أرضديم كريدم حيةءدث يفدزب إادى كدر مدي ق،دب
ل كر أحل بألس ى باءل ل ي لأحيثةث ً كدر سدثاءل دل ءلبالهدم ءؤممدثت با لادم كدثافكر
بافلضلي أل ديري إب هذب بارح ،يلحل أب ب رهثب لبات،رف اه قرب ة كريدم ثحصدم
لية ،ق ءب أمس ءرالفيم حيةءث لبق ب رهثب هل شحثب ضفيف باتف ي صغير بامب ال
قرأ صفحم ل كتثب (ءفدثا دل با،ريدق) أل ديدري اءدث بمدت،ثع أب ية،دق ك ءثتهدث حشدكو
صحيق ض ً سب هءهث أل تشرحهث لبافءو حءلالحهث.
لس ى ءمتلى باحء ت ب س ءيم ض بات،رف لب رهثب هةدثك ءءثرمدثت ك يدرة ال
ت باقضيم لأحيثةث ً تؤ ر حةتثئج سكميم.
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إب ب دربح ل ءلبالهم ةلع ءب بات،رف لب ديري يالري ل ة،ثح
آ ر اءحثصرة بأللو.

ءم ت،درف

فة ءث كثةت باءلبالهم ض باشيلسيم كثب باح يا سدب باالهدث دل أ غثةمدتثب ح،ريقدم
دير ءتزةم ليتح ا سب باءلقف ءب باشيلسل ح،ريقم دير شرسيم ءءث الفدو بات،درف
يتلبا يءث حيةةث لةمكت سةه س ى بارد ءب س ءةث حه لذاك حمحب ءفركتةث ء باشديلسيم
لبالتحث بامل يتل مثحقث ً س ى لاله باتح ي .
لبايل يضأ ب س حرحث ً س دى ب رهدثب لبات،درف لاكةده ال يتدلبزب ءدرة أ درى
هل ي دلذ حثاصدءت حيدثو بالةحد و بأل قدل لبات،درف بافكدري دل باتحفيدم ا غدرب حدو
يحثلو أب ي،ءس ءفهل باقلة لباحرب لباف ل لباتدل تشدكو أصدلالً دل أي حضدثرة أل
لام إذ تحتثي بألءم ارلح باتح ي لباءقثلءم لاكب ل ق أمس لةظث لقثةلب.
إب بافكر ب س ءل باةثضج ال تمتغرقه با حظم بازءثةيدم لإةءدث يفدثاج باقضدثيث حتدلبزب
حأحفث زءثةيم لءكثةيم ء رلمم.
ليقتح ب سد
بالتزبب ب س ءيم .

ءت،ر دلب يمدتغ لب بالمد،يم احدا ت،در ه ءمدتفي يب ءدب حثادم سد

إب باءت،رف ب م ءل لباقلءل لباشفلحل لباف ءثةل هل ءت،درف ال يءكدب أب يمده
ل صةثسم بالم،يم لال ءص حم باحتم دل بمدت ب ب سد ارالدو ءت،درف مدلب كدثب
ذاك سحر ءقثالته أل أقلباه اكل ةأتل حه ا ر س دى ت،درف آ در ءف،ديب حدذاك ا الءهدلر
ءحررب ً ا ت،رف.
إب تفزيز أح با،ر يب هل تءكديب لترمديأ ار در لأقدلى مد ح ضد بات،درف هدل
بالمدد،يم إب لالددل (باقثس د ة) ء د ً لسء يثتهددث باءشدديةم هددل أكحددر إسثةددم اءءثرمددم بافكددر
باءميحل باءتصدهيب أالة تده دل باءة،قدم لكدذاك تدز ب ثس يدم باقثسد ة لءدب ةحدث ةحلهدث
كريث ً لسمكريث ً ك ءث بز ب تفصب باحزب باءتصهيب لحثاغ ل ءءثرمم أالة ته.
ءب با ،أ ب س ءل باكحير ل حةث بالم،يم أب يفتق باءالثو اءت،رف اكل يةتق ءدب
صءه حثم (بالم،يم).
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لءءث يضر حثالم،يم أيضث ً سرضهث ح،ريقم ح بئيم حثهته إذ تال أب بات،رف يفدر
كري حثاحربهيب لبا الئو لتالد ب سد ال يفتةدل حأصدلو باةقدثح باصدحيق حد سلى أةده
إسد يةتءددل ا لاددم أل يفحددر سددب سءددل باءالتءد أل أب باءت،ددرف لبات،ددرف ال يمددتحق
اله ب ً لأب بالم،يم هل باحق لباف و.
إب ب س ال يؤ ر حتى يأ ذ ءف،يثت بات،رف حكو الد لبهتءث .ل(بالمد،يم) أحدلي
ءددث تكددلب أب تفددر حلمدد،يم لبست د بو لءة،قيددم لأب تكددلب بارمددثام ديددر ءتددلترة لال
ءةحثزة لأال يفثاج بات،رف حت،رف ء ه.
لإب حةث (بالم،يم) ل باءالتء هل حةث أ كثر لرؤى لءتدى ءدث صدثر ب سد يء دو
بالم،يم حذلبت لي د ءه دإب كدر (بالمد،يم) يتالمد حدذلبت قد ،ليصدحق ديدر ءدؤ ر
لكذاك باءفثاالم ا ت،رف لبافةف يالب أب تةصب س ى بأل كثر ال باذلبت.
إب بمت ب باذلبت ل بالم،يم هل تء يو ق ،س ى باءءثرمم لايس تمدليقث ً ش صديث ً
ألح ثاءلقف ءب بألش ثت ءتذحذب حيةءث بأل كثر ءفثاءهث لبضحم.
لباتح ي باكحير ل رأيل االس هل برتحث( ،بالم،يم) حءتغيدربت باتدثريأ لباميثمدم
لبافكر ح شك أب بارأي ل (باالهث ) بايل ايس هل ذبت بارأي د و با ءثةيةدثت س دى
باءمتلى بافكري لباميثمل لبالالتءثسل لس ى ءمتلى بافتلى أيضثً.
و با ءميةيثت لبامتيةيثت ء ً :ءث ءلقف ب س ءءب يرى حدق (إمدربئيو) دل
بالالل لءث ءلقف ب س بايل ءءب يرى ( م،يب) ءب باححر إاى باةهر .لقضثيث ك يرة
ال بً.
إب ب س ححثالدم إادى كدر قدلي لصدريق يةدثقح باءتغيدربت حشدكو شدفثف يحةدل دل
بألءم ءفهل (باءقثص لباءصثاق لباءفثم لباءءكب لدير باءءكب).
إب أ ضددو سد ي احمثمدديم هددذي باءصدد ،حثت هددل بقتحثءهددث لس الهددث ح،ريقددم شددفث م
يهث حأريحيم سثايم.
لتقحو بارأي باءفثر
يقلو باءفكر بافرةمل (بمحةيلزب) (باحقيقم ءث قحو الحثو باحيريةيه تف
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،أ يءث حف هث).

اإلعالم وثق افة الوسطية

(بالمدد،يم) ايمددت ءةهاليددم باق،ددثر لبامددكم أي ايمددت أ كددثرب ً س ددى دد ،لبضددق د
تة ،ق إةهث سء يم ءمتءرة لءتتثحفم تحتثي إاى تفزيز بئ إةهدث باصدرب ،باءمدتقي بادذي
أُءرةددث أب ة د سل هللا أب يه د يةث إايدده سشددربت باءددربت يلءي دث ً لبا د سث با د بئ حددثاتل يق اءددث
ب ت ف يه لأب يريةث باحق حقدث ً ليرزقةدث أتحثسده إةهدث الهدل ءتلبايدم ل بئءدم تحدا س دى
ءم ك بالم،يم لتق و ءب حال بات،رف يلءث ً حف يل .
لة ددت باءححددا حددأب ءددب يحءددو اددلب بالمدد،يم ددل ب س د ه د أش د ثت اددذب يالددب
ب تيدثره حفةثيددم اكددل يء ددلب بالمدد،يم حمديرته ل،حيفددته لادديس ءددب باءةثمددب أحد ب ً أب
تمة هدذي باء فدثت باءهءدم اءدب يفدرف حثا حدا لبامدل أل أب تثري ده ء دل حثاصدفحثت
بامل ب .
إب ك يرب ً ءءب أم ءدب باصدحثحم يقدلو :ةظدرت إادى لالده رمدلو هللا صد ى هللا س يده
لمد ف ءددت أب لالهدده ادديس حلالدده كددذبب لكددثب س يدده باصد ة لبامد يفتةددل حثارمددو
ا ء لك لباقحثئو ألب بارمثام لبارمو يهءث ت ب و كحير.
إب (بالمد،يم) ءصدد ،ق الددذبب لهددل حدق لسد و لءددب باظ د أب ةضد حدديب يد ي هددذب
باحق رم ًًً ًً ال تء ه .
لسة ءث يتء و ب س (بالم،يم) حص ح لإ ت لسءو لب إةه مديؤ ر ق،فدث ً
لميكلب شثه ب ً س ى باءالتء ألب بالم،يم باصث قم ءرتح،مٌ حثاشهث ة باءؤ رة .
لكذاك الف ةثك أءم وسطا اتكلةلب شهداء س ى باةثس}.
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