مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب
بالغة جمهور الخطاب الديني على
وسائل التواصل االجتماعي
(الفايس بوك " نموذجًا")

د،لعويجي أحمد
جامعة محمـد بوضياف -المسيلة-

امللخص :يعيش العالم اإلسالمي تحديات كبيرة؛ تفرض
على كل املسلمين وبدون استثناء شحذ الهمم ،وبذل الجهد
والوقت واملال في سبيل مواجهة هذه املتغيرات والتحديات
التي يفرضها النظام العالمي الجديد أو ما يسمى بنظام
العوملة املتوحش ،والذي ال يراعي خصوصيات املجتمعات؛
بل على العكس من ذلك فقد جعل العالم اإلسالمي هدفا
له؛ فخصص امليزانيات الضخمة لدراسة نفسية وعقلية
املسلم ،وجيش الجيوش املزودة بأحدث ما أنتجت املصانع
الحربية في بالد الغرب للسيطرة على بالد العرب واملسلمين
ونهب ثرواتها ،واستغل كل ما أتيح له من وسائل التواصل
االجتماعي للتغلغل داخل األسرة املسلمة ،ومحاولة ضرب
استقرارها من ّ
الداخل.
من هذا املنطلق وجب على الداعية اإلسالمي(الخطيب) أن
يتسلح بكل أوتي من قوة -قوة الكلمة -وأن يتجهز بما
استطاع من آليات وسبل تجعله قادرا على مواجهة هذه
املستجدات واملتغيرات؛ فيكون خطابه هادفا مثمرا ،وأن
يرتقي بهذا الخطاب إلى مستوى املواجهة؛ حتى ّ
يحقق هذا
الخطاب االستجابة املطلوبة لدى جمهوره ،هذا الجمهور
الذي يئس من الخطابات التي تدعو في مضمونها عن قصد
أو غير قصد إلى الخنوع والذل واملهانة؛ ّ
جراء انبطاح
ّ
البعض ،وبيع ضمائر البعض اآلخر وثبات القلة القليلة
على املنهج والحق املبين.
الكلمات املفتاحية :الخطاب -الخطاب -الجمهور-
ّ
االستجابة -التأثير -التأثر  -بالغة الجمهور.
Résumé : éloquence du public, discours de la
religion sur les moyens de communication sociale
Le monde islamique vit des grands défis qui oblige
les musulmans à faire es efforts en temps et en
argents afin ‘affronter ces changements que le
système du nouveau monde où la mondialisation
sauvage les imposent. Il
ne s’intéresse aux
confidentialités de la société au contraire il le fait son
but .il a consacré le budget gros pour étudier la
psychologie et la mentalité du musulman et l’armée
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qui a des provisions modernes que les usines
militaires les produisent dans les pays occidentaux
pour dominer les pays arabes et les musulmans et
voler ses fortunes ,Il a exploité les moyens de
communication sociale en plongeant au fond de la
famille musulmane en essayant de frapper sa
stabilité de l’interne.
)De ce thème, le propagandiste islamique (orateur
doit d’armer avec force des mots et de préparer luimême avec des outils qui le fait capable d’affronter
ces changements. Son discours doit donner des
fruits en montant vers le niveau de l’affrontation
pour réaliser la satisfaction du public car il a
désespéré des discours qui implique de son contenu
l’humiliation et de vendre la conscience et de fixer la
minorité sur le chemin vrai et clair.
Les mots clés : discours -public -satisfactionaffection- affectif –éloquence du public.

مقدمة:
ي ووواج و ووه ال وع و ووال ووم اإلس و و و و ووالم ووي ال وي وووم م وت وغ و ّي ورات
وتوحو وودي و ووات كوبويوورة فووي و وول الوعووملو ووة أو الوقوطوبوي و ووة
ّ
التحزب العووالمي و و و وورقووه
األحوواديووة ،يتقوودمهووا هووذا
وغربووه متنوواسو و و ويووا أحقوواده وخالفوواتووه .ال ل و و و و يء إال
ملووواج وهو ووة اإلس و و و ووالم؛ هو ووذا ال وعو وودو الوووه ومووي ال و ووذي
اسووتطاعت السووياسووة الغربية أن تجعل منه ماردا
حقيقيووا يمكن أن يصو و و و ويووب و و و وورره كو ّول مووا هو غير
إسو و و ووالمي؛ وأن املسو و و وولم موا هو في أعمواقوه إال ذا
اإلره و وواب و ووي امل و وت و وطو وور ؛ الو ووذي ي و وت و وح و ويو وون ال و وفو وور
لالنقضاض على كل ما هو غربي .وذلك حتى ّ
تحول
ّ
أنظار و ووعوبها عن كل التظلمات ،وت و ووغلها عداء
اإلسالم عن جوانب القصور املوجودة في بالدهم.
من ه ووذا املنطلق م ووا ي السو و و وب وول التي تمكن
الوداعيوة اإلسو و و ووالمي(الخطيوب الودي ي) من مواجهة
هذه املس و ووتجدات واملتغيرات؟ وما عالقة الخطاب
ال وودي ي بهو ووذه املسو و و ووتج وودات؟ ثم مو ووا مواص و و و وف ووات
الخطوواب الوودي ي الووذي يسو و و ووتعملووه الووداعيووة حتى
يثمر في مواجهو ووة هو ووذه التحو ووديو ووات؟ أو قو وول كي
يمكن أن نرتقي ب و ووالخط و وواب ال و وودي ي إلى مس و و و ووتوى
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املواجهووة -مواجهووة التحووديووات املفروض و و و و ووة-؟ ومووا
م وودى تف وواع وول الجمهور مع ه ووذا الخط وواب؟ وكي
يمكن أن ُيح وودث االس و و و ووتج وواب ووة املطلوب ووة؟ وم ووا ي
الطرق التي يتعوواموول بهووا الووداعيووة مع اس و و و ووتجووابووات
الجمهور ،أي :التعوواموول مع مووا يلتجووه الجمهور من
ُ
خطووابووات؟ وكي تف ّعول هووذه االس و و و ووتجووابووات وهووذا
الخطاب املضاد خدمة للخطاب الدي ي؟
مفهوم الخطاب :وردت لفظة (الخطاب) في
مصادر اللغة العربية من قرآن كريم ،وحديث
نبوي ،وكذا في كالم العرب ،فقد ورد في كتاب هللا
َ َ َ
ْ ُ َ َ ُ
ّ
عز ّ
وجل قولهَ ﴿ :وِإذا خاط َب ُه ُم ال َج ِاهلون قالوا
َ
َسالما﴾ ]الفرقان ]25:وجاء في موضع آخر
َ َ َ َ ْ
ال ف َما خط ُب َك َيا َس ِام ِر ُّي ﴾ [طه ]95 :وفي
قوله﴿:ق
َ
ّ
ْ
ْ
َ
موضع ثالث قال امللك العالم﴿:ف َق َ
ال أك ِفل ِن َيها
ْ َ
َ َ َّ
اب﴾ [  .]23 :وقد جاء في تفسير
وعزِني ِفي ال ِخط ِ
َ ْ َ ْ َ
اب﴾ «:
قول املولى سبحانه وتعالى﴿ :وفصل ال ِخط ِ
أي الكالم ّ
البين الذي يفهمه من يخاطب به قال
مجاهد :إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي
البيان الفاصل بين الحق والباطل قال املفسرون:
كان ملك داود قويا عزيزا ،وكان يسوسه بالحكمة
والحزم معا ،ويقطع ويجزم برأي ال تردد فيه مع
الحكمة والقوة ،وذلك غاية الكمال في الحكمة
والسلطان» .1وأورد ابن منظور في معجمه (لسان
َ ْ َ ْ َ
اب﴾ «هو أن
العرب) في تفسير قوله﴿:وفصل ال ِخط ِ
يحكم بالبينة أو اليمين؛ وقيل :معناه أن يفصل
بين الحق والباطل ،ويميز بين الحكم وضده؛ وقيل:
فصل الخطاب أما عد :وداود و و عليه السالم أول
من قال :أما عد؛ وقيل فصل الخطاب الفقه في
القضاء » . 2وفي الحديث النبو ال ري وردت
لفظة ( خطبة) في قول املصطفىﷺ والذي نهى
فيه عن خطبة املسلم على أخيه املسلم فقال «:ال
يبيع الرجل على بيع أخيه وال يخطب على خطبة
أخيه 3».واستعملت لفظة ( الخطاب) وم تقاتها
في كالم العرب عره ونثره ،فمثال ال عر ما جاء
على لسان ساعدة بن جوابة الهذلي حين قال:
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ّ
ومنو ووا ال وع وقوور حي وون بلغو و ووهم
كما ل ّ صردان الصريمة أخطب4
ومثال ما النثر جاء على سبيل املثال ال الحصر في
لسان العرب« وفي حديث عمر ،وقد افطروا في
يوم غيم من رمضان ،فقال :الخطب يسير5».
مفهوم الخطاب في اللغة:
ورد في لسان العرب البن منظور ... «:والخطب :هو
األمر الذي تقع فيه املخاطبة ،وال أن والحال؛
ومنه قولهمّ :
جل الخطب أي ،عظم األمر
وال أن ...،وفي التنزيل :قال فما خطبكم أيها
املرسلون ،وجمعه خطوب ...والخطاب واملخاطبة:
مراجعة الكالم ،وقد خاطبه بالكالم مخاطبة
وخطابا ،وهما يتخاطبان ...،وخطب الخاطب على
املنبر ،واختطب يخطب خطابة ،واسم الكالم
الخطبة ...وهو أن الخطبة اسم الكالم الذي يتكلم
ُ
به الخطيب ...والجوهر :خطب على املنبر خطبة؛
ّ
بالضم ،وخطبت املرأة ِخطبة بالكسر ،واختطب
فيهما 6»...كما ورد في املعجم الوسيط «:الخطاب:
الكالم .وفي التنزيل :فقال أكفلنيها وعزني في
الخطاب والخطاب الرسالة .وفصل الخطاب ...أو
هو خطاب ال يكون فيه اختصار ّ
مخل ،وال إسهاب
ممل ...والخطاب املفتوح :خطاب ّ
ّ
يوجه إلى أولي
األمر عالنية» .7فو(:الخطاب) في اللغة ،هو :الكالم،
مراجعة الكالم ،الرسالة املحاورة وتبادل أطرا
الحديث ،التواصل مع اآلخر التلفظ والقول...،
مفهوم الخطاب في االصطالح :ورد مصطلح
(الخطاب) بتعريفات متنوعة تبعا لألوصا التي
قد يقترن بها ،نحو :الخطاب السياس ي ،الخطاب
الصوفي ،الخطاب التاريخي ،الخطاب ّ
الدي ي...
وقد خلص ّ
الدارسون في هذا املجال إلى أن لفظة
(الخطاب) أكثر ما ورد ت في بداية األمر عند
األصوليين مع إغفال عضهم تعري هذا
املصطلح؛ في حين ّ
تطرق عضهم اآلخر إلى تعريفه؛
على نحو ما فعل اآلمدي الذي ّ
عرفه بقوله«:
اللفظ املتواضع عليه املقصود به إفهام من هو
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متيهئ لفهمه ».8واملالحظ أنه حصر الخطاب في تلك
العملية التخاطبية التي ّ
مخاطب
تتم بين
ِ
َ
ومخاطب ،ومن مجتمع لغوي واحد ،أو من
مجتمعين لغويين مختلفين؛ ولهما القدرة على
إفهام عضهما عضا؛ مع تهيؤ ّ
كل السبل التي تتيح
ّ
تنقل األلفاظ بينهما دون عوائق .إال أنه لم ي ر إلى
جانب مهم في العملية التخاطبية؛ وهو ما بصاحبها
من حركات للجسد ،وتقاسيم الوجه ،وإ ارات
تساعد على فهم وتأويل الخطاب.
في حين ّ
عرفه عبد السالم املسدي ،بقوله «:بأنه
تحويل لغة عن لغة موجودة سلفا وتخليصها من
القيود التي يكبلها بها االستعمال واملمارسة،
فالخطاب األدبي بهذا املع ى كيان عضوي يحدده
انسجام نوعي وعالقة تناسب قائمة بين أجزائه».9
واملالحظ ّ
أن هذا التعري قد حمل في ّ
طياته
إ ارات إلى مجمل القوالب ال كلية التي تخضع
لها مكونات الخطاب وأجزائه من قواعد نحوية
ّ
وصوتية وب ى صرفية .وأكد املسدي في موضع آخر
من كتابه (األسلوب واألسلوبية) على الو يفة
التواصلية للخطاب من خالل قوله « :هل للحديث
اللغوي و و نفعيا كان أو إبداعيا و و من رعية وجود
إن لم يرتبط بإجراء داللي أو إلزام واقعي؟ بل هل
يتصور أن يؤدي البث الف ي و ائفه التأثيرية
بمعزل عن إبالغ رسالته الداللية اإللزامية؟».10
ّ
ّ
وحده – الخطاب -طه عبد الرحمان ،بأنه « :كل
منطوق به موجه إلى الغير غرض إفهامه مقصودا
مخصوصا 11» .وفيه إ ارة إلى توافر العناصر
امل اركة في العملية التخاطبية ،من :مرسل،
ومرسل إليه ،وقناة ناقلة للخطاب ،ورسالة مع
مقوماتها :الداللية والنحوية والصرفية ،وما يحيط
بها من عالمات لغوية12.
أنواع الخطاب :يمكن أن ّ
نميز بين أصنا ثالثة
للخطاب :الخطاب أإليصالي ،الخطاب القرآني،
الخطاب اإلبداعي13؛ و ي متمايزة إلى ّ
حد كبير ،فو:
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 1ـ ـ الخطاب اإليصالي :ومنه :الخطاب التواصلي
العادي ،والخطاب اإلعالمي والخطاب السياس ي،
والخطاب التعليمي ،وتتفق هذه الخطابات في
تركيزها على الو يفة النفعية اإلبالغية إال أنها
تختل من خصائصها املكونة من صوت،
ومعجم ،وتركيب ،وداللة.
 2ـ ـ الخطاب القرآني :وهو خطاب فريد يقوم على
غير املألو  ،خرق أفق التوقع ألصحاب البالغة
ّ
سر إعجازه
فتوالت الدراسات التي تحاول ك
وتفردهّ ،
ّ
والدال فيه ال يقبل القراءات الوصفية
الحرة ،ذلك أن قراءته تتطلب إحاطة عميقة
علوم ومعار تعتبر أدوات وضوابط تتضمن
قراءته قراءة سليمة.
 3ـ ـ الخطاب اإلبداعي :ينقسم هذا الصن إلى
نوعين :نثر و عر ،والو يفة ال عرية فيه ال
تقتصر على ال عر وحده ،ولكنها تظهر فيه كل
أكبر ،والخطاب اإلبداعي يتميز بكثافة كله الذي
يستوقفنا قبل مضمونه؛ ألنه يركز على الو يفة
ال عرية في املقام األول.
واملالحظ أن الخطاب الدي ي يندرج ضمن القسم
األول(الخطاب اإليصالي) فما هو الخطابي الدي ي
اإلسالمي؟ فيما تختل نفعيته عن بقية أنواع
ي خصائص
الخطاب األخرى؟ وما
مكوناته(صوتا ،ومعجما ،وتركيبا ،وداللة)؟
الخطاب الديني:
 -1معنى الخطاب :الخطاب هو ّ
كل ما يصل إلينا
من أفكار أو تصورات والتي تنقل إلينا ّ
بأي كل
من أ كال التعبير اللغوي مسموعا كان أو مرئيا،
وبكل الوسائل املتاحة :تقليدية أو معاصرة ،وسواء
ّ
أكنا نتلقاه بصفة جماعية أم فرادى ،وهو ال
يقتصر على ما يمكن أن نسمعه في املساجد على
كل خطبة جمعة أو درس وعض ي أو تعلمي( فقه،
حديث ،مواريث14.)...
 -2معنى الدين :وهو مجموعة املفاهيم واملعايير
واالتجاهات التي يعتنقها الفرد أو الجماعة 15.
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وي مل كل خطاب يدور في فلك الدين؛ سواء
تعلق األمر بمجال :العقيدة أو السيرة أو الحديث
ّ
أي صورة كانت :محاضرة أو خطبة
أو الفقه ...وفي ِ
أو رسالة أو مقال...
مستويات الخطاب الديني اإلسالمي :يرى محمود
الفران في كتابه(مظاهر التجديد في الخطاب
الدي ي اإلسالمي املعاصر) أن الخطاب الدي ي
اإلسالمي املعاصر ،ينقسم إلى مستويات خمسة:16
* املستوى األول :مستوى خطاب اإلسالم األصيل:
العلماء والفقهاء الذين
وهو من اختصا
ّ
يعتبرون أنفسهم القيمين عليه والذائدين عن
حياضه.
* املستوى الثاني :مستوى الخطاب اإلسالمي
ال عبي :وهو في الواقع املرجع ألغلبية املسلمين في
العالم العربي ،ويتضمن مسائل املمارسة اليومية
لل عائر الديلية لدى العامة التي تتص باملعرفة
البسيطة ،وتتسم بواقعية االلتزام الروحي.
* املستوى الثالث :مستوى الخطاب اإلسالمي
السياس ي :وتتعدد م اربه ومراتبه ،وتتفاوت بين
ّ
التطر والعن  ،وهو
السلم والتسامح ،وبين
خطاب حركي يلتهجه مثقفون ،هدفهم إن اء دولة
إسالمية ،ويقدمون نماذج اجتماعية وسياسية
للمجتمع اإلسالمي بناء على قراراتهم وقناعاتهم.
* املستوى الرا ع :مستوى الخطاب اإلسالمي
الرسمي :هو خطاب رسمي يعكس دين الدولة؛ ال
من منطلق املمارسة االجتماعية لل عائر؛ بل من
ّ
حيث إنه مكونا من مكونات املنظومة الدستورية
املكتوبة والتي تحدد الو ائ داخل الدولة.
* املستوى الخامس :مستوى الخطاب الدي ي
العلماني :ويتسم بمظهرين:
 -1مظهر يتسم بالقطيعة مع الدين جملة
وتفصيال ،فأصحابه يقدمون خطابا حول الدين
ّ
ال يمس مستوى املعتقد إال مسا خفيفا ،وغالبا ما
يركزون على عالقة الدين بالسياسة.
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ثان ال يقوم على القطيعة مع الدين
 -2ومظهر ٍ
اإلسالمي؛ بل يحاول أن تكون القطيعة بين
املستوى الدي ي من جهة واملستوى الدنيوي من
جهة ثانية ،ومن مبادئه:
 اعتبار ال ريعة اإلسالمية مكونا من مكوناتالهوية التي من حق ال عوب اإلسالمية أن تختارها
لنفسها بحرية وطواعية؛
 ال يجوز أن ينتهك هذا الحق للجماعات التي تدينبمعتقدات أخرى؛
 تبقى ال ريعة اإلسالمية باللسبة لهذا الخطابذات أهمية بالغة في تكيي مواق املسلمين؛
 ضرورة إيجاد التوافق بين قضايا ال ريعةواملبادئ املتعار عليها.
بين البالغة القديمة وبالغة الجمهور:
غيرها من العلوم لم يكن وليد لحظة زمنية
عينها؛ بل تعاقبت عليه مراحل ّ
عدة علم البالغة
كغيره من العلوم األخرى؛ سواء أكان األمر متعلقا
علوم اللغة العربية ،أم حتى اكتمل صرحه ،وصار
علما قائما بذاته ،له قواعد وضوابط تحكمه.
واملعلوم عن العرب أنهم ومنذ العصر الجاهلي
كووانوا على درجووة رفيعووة من الفص و و و و وواحووة والبالغووة
ّ
ويتجلى ذلو ووك في قول املولى ّ
عز
وحس و و و وون البيو ووان؛
ْ
ُ
َ
وج و ّول َ
اس َم ْن ُي ْع ِج ُبو و َك ق ْولو و ُه ِفي ال َح َيو و ِاة
﴿:و ِم َن ال َّنو و
ِ
ََ
ُّ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ
َْ
هللا َعلى َم و وا ِفي قل ِب و و ِه َو ُه َو أل و و ُّد
ال و وودني و وا وي و و و و و ِه و ود
ْالخ َ
ص و و و و وام﴾[البقرةْ ]204:
أي « :ومن النوواس فريق
ِ
ِ
يروق ووك كالم ووه ي ووا محم وود ويثير إعج وواب ووك بخالب ووة
لسو ووانه وقوة بيانهن ولكنه منافق كذاب 17»...وزاد
في موض و و و ووع آخر مو و و و و وح وا قوة العرب في ال ِج ودال
َ َ َ ُ ُ َ َّ
وه ل َك ِإال َج َدال َب ْل ُه ْم
والح َجاج فقال ﴿:ما ضو و و و ورب
ِ
َ ْ ٌ َ ُ نَ
قوم خ ِصمو ﴾[الزخر  ]58:أي ...«:ما قالوا هذا
القول لووك إال على وجووه الجوودل واملكووابرة ال لطلووب
َ
َ
َ
الحق ﴿ َب و و ْل ُه ْم ق ْو ٌم خ ِصو و و و و ُمون ﴾ أي هم قوم
و و و وودي وودو الخصو و و وووم ووة واللج وواج ب ووالب وواط وول ق ووال في
التس و و و ووهيوول :أي مووا ضو و و ووربوا لووك هووذا املثووال إال على
وجه الجدل ،وهو أن يقصو و و وود اإلنسو و و ووان أن يغلب
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من ينا ره ،سو و و ووواء غلبه بحق أو بباطل 18.» ...ثم
ّ ّ
إن وه ومل وا ك ووان ووت معجزة املص و و و ووطفى ﷺ  ،والحج ووة
الوودالووة على نبوتووه ي القرآن الكريم؛ فيووه مووا فيووه
ّ
من الداللة على تمكن العرب من البالغة وحس و وون
البي ووان؛ فتح و ّوداهم املولى تب ووار وتع ووالى ،بقول ووه﴿:
َ ْ
َ
ُ
َ َ ُْ
َوِإ ْن ك ْن ُت ْم ِفي َرْي و و ٍب ِّم َّم و وا ن َّزل َن و وا َعلى َع ْب و و ِدن و وا ف و وأتوا
َ
ُ ْ ُ
ْ
ُس و و و َ
ور ٍة ِم ْن ِمث ِل ِه َو ْاد ُعوا و و و َه َدا َءك ْم ِم ْن ُدو ِن الل ِه
ِ
َّ َ َّ
َ ََ َ ْ َُ َ
ْ ُ
ُ
َّ
ُ
ْ
َ
ْ
ِإن كنتم صو و و و و و ِاد ِقين ولن تفعلوا ف واتقوا الن وار ال ِتي
ُ ُ
َّ ُ ْ
َو ُق و و و و و ُ
اس َوال و و و و و ِح و و و و و َج و و و و و َارة أ ِع و و و و و َّد ْت
ود َه و و و و وا ال و و و و ون و و و و و
ُ
ل ْل َك وافر َ
ين﴾[البقرة23:وْ ،]24
أيَ ﴿: «:وِإ ْن ك ْن ُت ْم ِفي
ِ ِِ
َ ْ ّ َّ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ
ريو ٍب ِمموا نزلنوا على عبو ِدنوا﴾...إذا كنتم أيهووا النوواس
في ووك وارتياب من صوودق هذا القرآن ،املعجز في
بيانه ،وت و ووريعه ،ونظمه ،الذي أنزلناه على عبدنا
ْ
ورسو ووولنا محمدﷺ ﴿ َف ْأ ُتوا ُس و و َ
ور ٍة ِم ْن ِمث ِل ِه﴾ أي
ِ
فو ووأتوا س و و و ووورة واحو وودة من مثو وول هو ووذا القرآن ،في
ْ ُ
ُ
البالغة والفص و و و وواحة والبيان﴿ َو ْاد ُعوا و و و و و َه َدا َءك ْم
َ
ِم ْن ُدو ِن الل و و ِه ﴾أي أدعوا أعوانكم وأنص و و و و و وواركم
الذين يس و و وواعدونكم على معارض و و ووة القرآن غير هللا
س و ووبحانه...فإن ال يقدر أن يأتي بمثله إال هللا ﴿ ِإ ْن
ّ
ّ
ُك ْن ُت ْم َ
ص و و و و و و ِاد ِق َين﴾ أي أنو وه مختلق وأنو وه من كالم
َ َّ َ ُ
الب و و و وور ﴿...ف و ِإ ْن ل ْم ت ْف َعلوا ﴾أي ف ووإن ألم تق وودروا
على اإلتيان بمثل س و ووورة من س و وووره ،وعجزتم في
املوواي و و و و ي عن اإلتيووان بمووا يس و و و وواويووه أو يوودانيووه ،مع
َ
اس و و ووتعانتكم بالفق و و ووحاء والعباقرة والبلغاء﴿ َولن
َ ُ
ت ْف َعلوا ﴾ أي ولن تق وودروا في املس و و و ووتقب وول أيض و و و و و ووا
اإلتي ووان بمثل ووه .19»...فه ووذه ال وودعوة ت و ّ
ودل بوض و و و وووح
على ما كان للعرب من فص و و و وواحة وبالغة ،وقدرتهم
على تمييز األلفاظ واملعاني ،ومعرفة ما يجري فيها
جودة وإفهام وبالغة التعبير.
ومل و ووا كو ووان اهتم و ووام البالغو ووة العربيو ووة القو ووديمو ووة؛
بوونص و و و و ووو  :الوقورآن الوكووريووم ،والوح و وودي و ووث الونوبوووي
ال و و و و ووري و  ،وكووالم ال وعوورب ووعص و و و و وووره ال و ووذه وب وي و ووة
املختلفووة؛ و و و ووعره ونثره؛ فكووانووت هووذه النصو و و ووو
مص و و ووادر لقوانين لهذا العلم ؛ وهذا ما جعل علم
البالغوة يحتول هوذه املكوانوة الرفيعوة ،وهوذه القيمة
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الجليلو ووة بين مختل علوم اللغو ووة؛ واله و وود من
هو ووذا العلم يتمث و وول في االنته و وواء ب و وواملع ى إلى ذهن
ْ
ويفهمه،أي«:أ ،يوص وول املتكلم كنه
الس ووامع فيعيه
مووا في نفس و و و ووه إلى املخوواطووب بووأسو و و وولوب حس و و و وون أو
بص و و و ووورة جميل و ووة ...و ي صو و و و وف و ووة للكالم واملتكلم،
فيقووال :كالم بليم ومتكلم بليم 20».ثم ّ
إن مووا تريوود
بووالغ و ووة الوجوموهووور الوووصو و و و ووول إلوي و ووه؛ هووو االهوتوم و ووام
باليومي والحياتيْ ،
أي :تعت ي بتعليقات الناس على
كوول مووا يتعلق بحيوواتهم اليوميووة؛ كتعليقووات النوواس
حول لوح ووة دع ووائي ووة في ال و و و وووارع أو في وسو و و و و ووائ وول
التواص وول االجتماعي ،أو على مباراة في كرة القدم،
أو على خطوواب معين غض النظر على نوعيووة هووذا
الخطاب( سياس ي ،دي ي )...أو منا رة سياسية ،أو
على اإلعالنات التي تظهر على واجهات القو و و ووح ،
أو على التلفزيون..؛ فموضو و و و وووع بالغ و ووة الجمهور
يتمثل في االسو و ووتجابات التي يلتجها الجمهور حيال
خطاب معين أو لوحة إ هارة ...بمع ى أن الجمهور
طرفا فاعال فيها وليس مجرد مس ووتقبل وفقط ،بل
عليه أن يكون قادرا على امل اركة في بناء الخطاب
من خالل « إنتو وواج مع ى نص املتكلم عن طريق
التأويل والتفسير فإنه يستطيع أن يدخل تغييرات
جوهرية على الرس و ووالة ذاتها من خالل اس و ووتجاباته
لها» 21وقد يكون للعلم –بالغة الجمهور -رأي آخر
ع وود أن يكتم وول وتنضو و و ووج قواع ووده وقوانين ووه؛ ب ووأن
يهتم باألدب بكل مراحله؛ انطالقا من النص و ووو
القديمة وصوال إلى أساليب التواصل ال فا ي.
َب ب
بالغــة املاـا ـ  /الجمهور :بالغووة الجمهور فكرة
في طور البناءْ ،
أي :م روع لم يكتمل عد ،وتعود
فكرة ن و و و و ووأة ه ووذا العلم إلى الوضو و و ووع التواصو و و وولي
الجديد ،وما فتحته وس و و و ووائل االتصو و و ووال الحديثة
للش و و و ووخص الع و ووادي من آف و وواق رحب و ووة ،وإمك و وواني و ووة
التواصو و و و وول مع اآلخر؛ وبووالتووالي امل و و و وواركووة في بنوواء
الخطاب من خالل انتاح اس و ووتجابات في مواض و وويع
مختلفووة؛ فبووإمكووانووه أن يعلق على مقووال ،أو خبر في
صو و و ووحيفو ووة الكترونيو ووة ،أو وسو و و و و ووائ و وول التواص و و و و وول
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االجتماعي(فيس بو  ،تويتر ،)...،أو مقابلة في كرة
القدم...وبالكيفية التي يراها مناس و و ووبة؛ بمع ى أنها:
علم يهتم بدراسو و و ووة اسو و و ووتجابات األشو و و ووخا تجاه
خطاب معين ،والعالقة بين االستجابة والخطاب،
ويحوواول تقووديم معرفووة علميووة للجمهور تمكنووه من
ال وت وم وي ويووز موون ال وخ وط و وواب الو ووذي ي وهو وود خ و وودم وت و ووه،
والو وخو وط و وواب املو وت ووالعو ووب؛ الو ووذي يو وريو وود تض و و و و ولو ويو ول و ووه
واستغفاله؛ وبالتالي يكون ّإما داعما لهذا الخطاب
ّ
وإما مقاوما له ،ثم إن هذه البالغة ترتبط ارتباطا
وثيقووا بثقووافووة الجمهور ومس و و و ووتوى تعليمووه؛ فكلمووا
كانت ثقافته عالية ومس و و ووتوى تعليمه مرتفع كانت
استجاباته ر يدة وأكثر تأثيرا.
هووذه االسو و و ووتجووابووة التي« تمثوول املوودخوول الطبيعي
لدراسو ووة العالقة بين الخطاب والسو وولطة .فسو وولطة
الخطاب تتجلى أس و و و وواس و و و ووا في اآلثار التي يحد ها في
اسو و و و و وت وج و وواب و ووة ال وج وم وه ووور ،وم وون ث ووم ف و ووإن ال وق وي ووود
واملح ووددات التي تفرض و و و وه ووا الظواهر اللغوي ووة على
اس و ووتجابة الجمهور قد تعتبر معيارا لتحديد ما هو
س و و و وولطوي ،كمووا أن نجوواح خطوواب س و و و وولطوي مووا في
تحقيق و ووائف ووه يق وواس أس و و و و و وواس و و و و و ووا بق وودرت ووه على
السيطرة على استجابات مستهلكيه ،وإن السلطة
ال تمارس من خالل اللغة فقط ،وإنما أيض و و و ووا من
خالل االس ووتجابات املوجهة التي تتعاض وود معها34».
ف ووالخط وواب ليس واهر لغوي ووة تعم وول على إنت وواج
املعاني ورس و و و وومها في ذهن املس و و و ووتمع؛ وإنما يتعدى
األمر إلى البحووث في العالقووة بين مكونووات الخطوواب
ال و ول و وغ و وووي و ووة(أل و وف و وواظ -دالل و ووة -ت و وراك و وي و ووب )...وب و وي و وون
االستجابات الفعلية للمستهدفين بهذا الخطاب.
ب
أهــداب بالغــة املاــا ـ  /الجمهور :يسو و و ووعى هووذا
ال وع ولووم إلووى ت وح وق ويووق ج وم ولو ووة موون األهو وودا ي وم وكوون
تلخيصها في ما يأتي:
 إمو ووداد اإلنس و و و و و ووان العو ووادي بمعو ووار تمكنو ووه منالك و و و و و على ّ
تحيز خط و وواب م و ووا ،وم و ووا يمكن أن
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يوونض و و و و وووي ع ول وي و ووه موون :م وب و ووال وغ و ووات ،وم وغ و ووال وط و ووات،
ومفووارقووات للواقع ،وتنوواقض و و و و ووات داخليووة؛ والتمييز
بين خطاب يسوعى إلى السويطرة عليه ،وآخر يسوعى
إلى تحريره.
 تدريب اإلنس و و و ووان العادي على إنتاج اس و و و ووتجاباتبالغي ووة فع ووال ووة تج وواه ك وول م ووا يتلق وواه ،تمكن ووه من
مقاومة الخطابات املتالعبة.
 تقويض إمك و ووانيو ووة اسو و و ووتخ و وودام اللغو ووة للتالعو ووبب و ووالجمهور؛ مم و ووا يجع و وول علم البالغ و ووة في خ و وودمو ووة
الطر األضع في عملية التواصل الجماهيري.
 تخليص الب و و و وور من كوول مووا يعموول على ت و و و ووويووهالفهم وااليصو و ووال؛ مما قد يؤدي إلى خلق اتص و و ووال
ّ
حر35.
خص ـ ـ ــاتص اس ـ ـ ــت ابات الجمهورّ :
عد عماد عبد
اللطي في مقووال لووه مل و و و ووور في مجلووة (فص و و و ووول
دراسات نقدية) وموسوم ب وو ( :تحليل الخطاب بين
بالغة الجمهور وسو وويميائية األيقونات االجتماعية)
السو ووتجابات الجمهور خمس ووة خصو ووائص تتمثل في
اآلتي:
 اآلنية؛ -ضع

الخضوع للرقابة؛

و و و وخ ووام ووة جم االسو و و ووتج وواب ووات وتع وودد
أنواعها؛
 قابلية تجهيل املصدر وصعوبة التتبع؛ سهولة القابليةنص الخطاب موض ـ ـ ــوع الدراس ـ ـ ــة :النص عبارة
عن كلمة للدكتور أحمد عمر هاشم رتيس قسم
الح ــديـ ـ ب ــامع ــة ااسهر ألق ــاه ــا بمن ــاسـ ـ ـ ـب ــة
االحتفال بذكرى املولد النبوي الشــري  ،لســنة:
1440ه.
«...قـال لـ  :دعهـا ننـال ال رعراهـا ناخـا خولـة ب ـ
ثعلبة سمع هللا شكايتخا من اوق سبع سماوات،
للحصر36.
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وهي ت ادل رس ـ ـ ــول هللا صـ ـ ـ ـ هللا علي وس ـ ـ ــلم
وهللا يسـ ـ ـ ــمع الحوار بيقخما هنا نق مع وقفت
ومع عظمتـ ـ ومع ت ــديـ ـ لقرنّ كله ــا ل نـ ـ
يسمع نل البسطاء الكادحين ...يسمع أنين فل
بالليل ليعلم أن أم رعالج للفطام ايس ـ ـ ـ ـ لها،
ا ـت ـقــول :نن ع ـمــر ال ي ـفــر فــي ب ـي ـ ـ املـ ــال نال
للفطيم ا نا أعلل للفطام ،ايقول :ياوى بئس
لعمر .كم قتل من أبناء املسـ ـ ــلمينر م يصـ ـ ــدر
قانونا :ب ن ار لكل مولود في اإلس ــالم اطيما
كان أو غير اطيم .هذا هو عمر يا أيخا املسؤولون
في كـ ــل اار  :يـ ــا كـ ــل ملوا الـ ــد نيـ ــا ،يـ ــا كـ ــل
رؤس ـ ـ ـ ـ ــاهخـ ــا ،يـ ــا كـ ــل وسراهخـ ــا ،يـ ــا كـ ــل عظمـ ــاهخـ ــا
ومسـ ـ ـ ــؤول خا .هذا هو الفاروق عمر الذي كان
جموع املس ــلمين ياش ــون ب س ـ  ،وملوا الفر
تاشـ ـ ـ ـ ى ب س ـ ـ ـ ـ هاهو ذا ياشـ ـ ـ ــع ويبادر لتلبية
أص ــحاب الحاجات ااات وا أبواب م اص ــحاب
الحاجات ،ت ري الهجرة ،لتقول :اات وا أبواب م
اصــحاب الحاجات واســمعوا لشــكاية الشــاكين
ووحدوا صـ ـ ــفوا م وقد كان الهجرة دعوة نل
الوح ــدة حيـ ـ آمل بين امله ــاجرين واانصـ ـ ـ ـ ــار،
وكان الهجرة دعوة لتو يق الصـ ـ ـ ــلة با  ،وكان
بنـ ــاء املن ـ ـ ـ ـجـ ــد النبوي دعوة لتو يق الص ـ ـ ـ ـلـ ــة
بالعالقات الدولية ،اكان ص ــحيفة املدينة .كل
هذا وذاا يدعونا نل الوحدة لتوحيد الص ،
وجمع الكلمة.
يا أمة املصطفى توبوا لبارت م
حتى بي َرد ع ـ ـ ـ ـ ـدوا ااغ ـرا اـ ـاه
اـ ـ ـاالبتالءات ل ـ ـم تنزل ب متنا
نال بذن كبير ق ـ ـ ـ ـ ـ ـد اعلن ـ ـاه
يا أمتي وحدوا في الحق صف م
نن التشرذم للخسران عقبـ ـ ـ ـ ـاه
حبيبنا املصطفى من ذا يناسع
حبيبنا املصطفى من ذا ت ـ ـداه
ن أحمد أغل ـ ـ ــى من م بتنا
لنفسنا بـ ـ ـ ـدمانا ق ـ ـد ادين ـ ـ ـ ـاه
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هو الحبي املرج يوم ال أحد في موق
الحشر يدري أين مثواه
يا أمت ـ ـ ـي ا ـ ـ ـ ـي قة نن تنص ـ ـ ـ ـروا
رب ـ ـ ـ ـم ينصركم هللا»
يمكن ْ
أن نستخلص جملة من املالحظات حول
التعليقات وردود األفعال؛ املتعلقة بهذا التسجيل
الخا بخطاب الدكتور أحمد عمر ها م
بمناسبة املولد النبوي ال ري .
 -1املالحظ ّ
أن عدد التعليقات لحظة حصولي على
التسجيل الصوتي وصل إلى ما يزيد عن مئة
وسبعة وخمسين تعليقا ( ، )157وأن كل هذه
ّ
التعليقات باللغة العربية إال ما ندر؛ أي هنا تعليق
واحد ورد بحرو
التيلية وغير محدد
الداللة(ّ )nbhsufkأما بقية التعليقات فيمكن
تصليفها كاآلتي:
 تعليقات كتبت بمستوى عربي فصيح وما أكثرهاإذا ما قورنت بالعدد اإلجمالي للتعليقات ،نحو:
"اللهم صل وسلم وبار على أ ر الخلق سيدنا
محمد ﷺ" و "كل عام وأنتم بخير" و" أطال هللا
في عمر وبار في صحتك"...
 تعليقات كتبت بالعامية الخالصة ،نحو ":فتالنور بيروح ويرد الزاي كل ما نطلع خطوات نرجع
نفيد وال جديد رغم لو اتسستم صح تقدم بال
عودة إيه دا كل ش يء رمز وصلح املرموز بتصلح
حالك توماتيكي والعطالن يتصلح الفاسد يتعدل
وتدور الدواير صح واللي فيه الخير يعينا بيه ربنا:
 تعليقات ُم ِزج فيها املستويين الفصيح والعامي،نح و وو ":مين يسمع يا دكتور" و" دهب يا يخ" و"
اتخدعنا فيك منك هلل"...
 تعليق كتبت فيها كلمات عربية بحرو التيلية،نحو( "allh wakbare":هللا أكبر).
 تعليقان اثنان استعمل صاحباهما الرموزالتعبيرية غير اللغوية ،أحدهما :عبر بملصق هو
صورة لطفل أو طفلة صغيرة تفتح يدها لتقبض
على ش يء ُق ّدم لها ،والثانيّ :
عبر بال كل:
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 تعليقات وردت في صورة لفظة واحدة ،نحو":تم"و"رائع" و"ممكن"...
 تعليقات ورد فيها تكرار لبعض حرو الكلمة،نحو":عااالم" و" الكبييييير"...
 تعليقات تكرر فيها التعبير نفسه ،نحو":هللا أكبرهللا أكبر" و"اللهم صل على سيدنا محمود وعلى آله
وأصحابه اللهم صل على سيدنا محمود وعلى آله
وأصحابه"
 تعليقات ورد بين عض ألفا ها مسافات معينة،نحو" أطال هللا عمر .....يا فضيلة الدكتور
الكبييييير.....حفظك هللا".
الت ليلّ :
إن التنوع اللغوي واألسلوبي في
استجابات الجمهور جاء ترجمة ملا تحمله هذه
التعليقات من دالالت اجتماعية وثقافية
وسياسية؛ تبرز شخصية كاتبها :الثقافية أو
االجتماعية أو السياسية ،...وما يمتلكه من قدرات
خطابية يمكن أن يستغلها في التعبير عن قناعاته
حول ما ورد في هذا الخطاب « ،فتنوع الخلفيات
املعرفية والثقافية يتيح فرصا ثرية للتواصل الحي
عبر الثقافات ،ويضمن تنوع املنظورات والرؤى
املقاربة للحدث الخطابي موضع التعليق 37».هذا
من جهة ،وللتفاعل مع املتكلم أو مع بقية املعلقين
مهما كانت انتماءاتهم الجغرافية أو العرقية...
ومهما امتدت حدودهم الزمنية من جهة ثانية،
ومن منطلق أن « ّ
التعليق هو األصل كل من
أ كال التفاعل بين املتلقي وخطاب املتكلم،
يكمل دائرة الحدث التواصلي ،فمنتج الخطاب
يلتج الخطاب ويقوم بتوزيعه عبر وسائط متعددة
َ
 من بينها األنترنت -حيث يتلقى املخاطبون هذاالخطاب ،ويستجيبون له عبر عدد ال يحص ى من
االستجابات  38».يمكن تصليفها إلى ما يأتي:
* التعليق على نص الخطاب كامال ،نحو قول
أحدهم":دهب يا يخ" و"ما اء هللا على الكالم
الطيب" و"رائع"؛ فمثل هذه التعليقات تنطوي
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على تعطش أصحابها إلى فرسان منابر ال يخ ون
في هللا لومة الئم ،ويعملون على تقديم النقح
واإلر اد للمسؤول مهما عال منصبه ،ودون
مجاملة.كما يمكن أن نقرأ من هذه التعليقات ّ
أن
هذا الخطاب اتخذ واقع الناس املعيش ،وأحداث
الحياة اليومية منطلقا له؛ مما جعله يتبوأ هذا
الحيز في قلوبهم ،ويسترعي انتباه الجماهير.
* تعليقات متعلقة بالخطيب والخطاب معا وما
أكثرها ،منها":هللا أكبر" و" هللا أكبر هللا أكبر" و"
سيدنا
على
وسلم
صل
اللهم
محمد"و"عااالم"و"سلم لسانك" و" هؤالء العلماء
حقا"و"أدام هللا له القحة والعافية وبار فيه
ونفعنا علمه اللهم آمين يا رب العاملين"و" منتهى
التواضع ومش بتاع و اعالمي رغم أنه استاذ
ورئيس قسم ..."...وغيرها من التعليقات التي
تحمل في طياتها مأ الجمهور العربي وتعط ه
لسماع هؤالء الفرسان -فرسان الكلمة -واالنتفاع
علمهم والدفاع عن الطبقات الدنيا في املجتمع،
والتنبيه إلى ما يتعرضون من تهميش وضيم،
وإنصافهم من خالل االستماع ل كاويهم وإ اعة
العدل في املجتمع ،وهو ما تجلى في نص الخطاب
من خالل اعتماد الخطيب:
 البساطة في الطرح ،واليسر والوضوح؛ املساس بواقع الناس؛ وضوح الغاية من الخطاب( دعوة حكام الدنياوملوكها ومن يعاونهم) على الحكم بين الناس
بالعدل ،ومن خاللهم دعوة الحاكم العربي
املسلم؛ ألنه الولى بتطبيق رع هللا ّ
عز ّ
وجل.
* تعليقات وردت ملساءلة الخطيب ،من باب:
لقد أسمعت لو ناديت ّ
حيا
ولكن ال حياة ملن تنادي
نحو قول أحدهم ":مين يسمع يا دكتور؟" وجاء في
تعليق آخر إجابة تحمل في طياتها اليأس والقنوط
من صالح املسؤولين في بالدنا ،فقال ":با هللا
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فيك ولكن تكلم ناس كأنهم ألواح من ثلج أو
يحس ّ
خ ب" فالقارئ ملثل هذه التعليقات ّ
بالهوة
التي تفصل بين املسؤول والرعية في بالد العرب،
وأن صالح هذا املسؤول ما زال عيد املنال فجاء
السؤال" :أين أنت ياعمر بن الخطاب؟" والذي
يمكن تحميله دالالت عديدة ،منها:
 ضياع األمانة؛ بتوسيد األمر لغير أهله؛ غياب العدل؛ باالحتكام إلى القانون الوضعي،واالبتعاد عن رع هللا؛
 ضياع أولى القبلتين وثالث الحرمين من املسلمين.فالسائل أدر مقصود الخطيب ،ومرامي
الخطاب الذي جاء مركزا عيدا عن اإلطناب
والتطويل ،من باب" من كثر كالمه كثر خطؤه"
وخاليا من العسر والغرابة؛ فكانت االستجابة من
املتلقي في كل سؤال مفاده :نريد قائدا عادال،
محتكما ل رع هللا ّ
عز ّ
وجلُ ،يعيد علينا أمننا،
ويحفظ لنا حقوقنا وكرامتنا وبالدنا...
* تعليقات تنضوي على انتقاد الخطيب ،وأخرى
داعية عليه ،وثالثة م ككة في صدق دعواه،
ورا عة متهكمة ،نحو ":عمر ها م صوفي جامي
عليه من هللا ما يستحق"و"مللنا الكذب والنفاق
باسم الدين" و"بيكلم س" و"ممكن" و"تخدعنا
فيك منك هللّ" و"حسبي هللا ونعم الوكيل فيه وفي
كل يخ محسوب علينا مثله" و"املست ار أبو
عيطة" و"هههههه" ...ويتجلى من خالل هذه
التعليقات أن اليأس قد بلم من املواطن املسلم
مبلغه ومنتهاه؛ فأصبح فاقدا للثقة حتى في الرجل
الرمز(رجل الدين) وم ككا في أقواله وأفعاله؛
نظير ارتماء رجل الدين في حضن الساسة
واملسؤولين ،والوقو إلى جانبهم في عض القضايا
املطرحة في عاملنا املعاصر ْ
وإن كان ذلك مخالفا
للدين ،واملبالغة في خدمة املسؤول وإرضائه؛ مما
أزاح عن عضهم قدسية الدين ،وأصبح هذا
املواطن البسيط ي ك في أدنى مواقفهم وفي
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دعواهم ونقحهم؛ فصن عضهم ،وكذب عضا
آخر ،و كك في عض ثالث ،وتهكم عن را ٍع...
ُ
* التعليقات التي ي كلمات عربية كتبت بحرو
التيلية ،نحوْ "allah wakbare":
أي)هللا أكبر) وفيها
ما ّ
ينم عن شخصية كاتب هذا التعليق وثقافته
وربما تكوينه ،أو تأثره بثقافة اآلخر؛ فدفعه هذا
إلى التعبير عن إعجابه بالخطيب أو الخطاب أو
بهما معا بحر التي ي هذا الحر الذي قد ّ
ينجر
عنه إقصاء للذي ال يتقن هذا الخط من التفاعل
مع هذا التعليق.
* التعليقات التي وردت في كل رموز غير لغوية،
ومنها:
ّ
ملون باللون األحمر ،ويمل داللة انبهار وإعجاب
ّ
ُّ
املعلق بالخطيب ونص الخطاب.
وتعلق ِ
* التعليقات التي أراد أصحابها إبراز عض الكلمات
فيها من خالل تكرار حر معين فيها ،
نحو":عااالم"و"الكبييير" أو الفصل بين الكلمات
بنقاط ،نحو"أطال هللا عمر ...يا فضيلة الدكتور
الكبيييير...حفظك هللا" لتوسيع داللتها ،أو تحميل
الكلمة داللة زائدة(قوة في املع ى) وإعطاء الوقت
الكافي للعين في قراءة هذه الكلمات؛ وهذا ما ذهب
إليه الدكتور عماد عبد اللطي بقوله عن البعد
ّ
بين الكلمات أو املسافات بين الحرو أنه«:يجعل
العين تتمهل كثيرا في قراءة املفردات ومن ثمة يتيح
مساحة زمنية أطول ملعالجة لها دالالتها .كما أن
إعطاء مساحة كبيرة للمفردات مع الفراغ
االفتراي ي لصفحة األنترنت هو كل من أ كال
التوليد اللفظي الذي يجعل املفردات تستحوذ
على اهتمام وانتباه مضاع 39».
ّ
إن الدالالت االجتماعية التي تحملها هذه
االختيارات اللغوية ت ير إلى املحيط الثقافي
واالجتماعي الذي يلتمي إليه املعلق ،وما يمتلكه
من قدرات خطابية؛ يستخدمها في التعبير عن
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قناعاته تجاه هذا الخطاب؛ ْإذ ّ
أن الوسط
الحياة
و ِقوام
واالجتماعي،
الطبيعي
الروحية(الدين) لها من األثر ما لها؛ والذي يمكن
ْ
أن يبدو جليا من نص الخطاب(التعليق) ،والذي
يهد في مجمله إلى رفع التحدي؛ هذا التحدي
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الذي يتطلب ّ
منا جميعا-خطيب وجمهور -أن
نعمل جادين مستغلين في ذلك كل ما توفره اليوم
التكنولوجيا ،واستخدامها للوصول إلى ما نصبو
إليه.
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