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تقرير تقرير

"األمناء" تقرير/ حنني فضل:
 

نظمت "مؤسســة اليوم الثامن لإلعالم 
والدراسات"، ندوة علمية بالتنسيق مع "قطاع 
الصحافــة واإلعالم الحديــث" يف العاصمة 
الجنوبية عدن، حول الدراسة العلمية الصادرة 
عن املؤسسة واملوســومة بعنوان: "الخطاب 
الزبيدي"،  القائد عيدروس  للرئيس  السيايس 
كأول دراسة بحثية من نوعها تتناول الخطاب 
الســيايس كقراءة تحليليــة داللية يف مدة 
زمنية منذ لحظة تأســيس املجلس االنتقايل 
الجنــويب يف 4 مايــو 2017 وحتى 4 مايو 

2022م.
 وهدفت الدراســة البحثيــة إىل تحليل 
الداللــة اللفظيــة والجســدية يف الخطاب 
الزبيدي  القائد عيدروس  الســيايس للرئيس 
- رئيــس املجلس االنتقــايل الجنويب - التي 
ألقاها منذ إعــالن 4 مايــو -2017 4 مايو 
2022م، محاولــًة معرفة تحــوالت الخطاب 
ومدلوالته وكشف رس نجاحاته التي تحققت 
ومدى قدراته الفنية يف التأثري عىل الجامهري 

املتلقية للخطاب.
البحث من ثالثة مطالب، تناول   وتكون 
املبحث األول: اإلطار العام للبحث، ويف املطلب 
الثاين: اإلطار النظري للبحث، وتناول مفهوم 
الخطاب الســيايس وأهميتــه وأبرز مناهج 
تحليل الخطــاب، ومن ثم نظــرة عامة عن 
باثِّ الخطاب، مركزا عىل انتامئه الســيايس 
وخلفيته اللغويــة التي كان لها حضور كبري 

يف طبيعة الحقول الداللية املستعملة.
 ويف املطلب الثالث واألخري، تناول نتائج 
تحليــل لغة الخطــاب الســيايس، باإلضافة 
إىل قراءة لغة الجســد التواصلية، وقد اعتمد 
البحث عىل املدخــل التکاميل لکل من التحليل 
النقدي والنيص واالستداليل ومنهجية التحليل 
النفــي واإلحصايئ، وقد توصلت الدراســة 

لعدد من النتائج والتوصيات.
 واستهل الندوة العلمية املستشار اإلعالمي 
للرئيــس الزبيــدي، رئيس قطــاع الصحافة 
واإلعالم باملجلــس االنتقايل د. صدام عبدالله، 
وهو خبري يف العالقة الدبلوماســية الدولية، 
بكلمة أشــار فيها إىل أهمية البحوث الصادرة 
عن مؤسســة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات 
والتي يرأســها صالح أبو عوذل، مشرًيا إىل أن 
الدراســة العملية مثَّل نوعية فريدة يف تحليل 

الخطاب الســيايس القائد، وهي رسالة 
عمليــة توصلت إىل العديــد من النتائج 
والتوصيات للخطاب السيايس، وعالقتها 

بالقضية الوطنية لشعب الجنوب.
 ويشــكل الخطاب الســيايس يف 
أوقــات األزمات واألحــداث والتحوالت 
السياســية نقطــة فارقة يف حســم 
املواقف، فإما أن تصّب يف مصلحة الباثِّ 
للخطاب أو أن تحســم األمر ضده، فهو 
ارتباًطا  وسيلة ذو حدين؛ لكونه يرتبط 
مبــارًشا بصناعة القرار الســيام حني 
تتداعى األحداث، وتتسارع وتريتها مام 
قد ال تسمح أحياًنا بالتفكري بلغة الرتيث 
لهذه  يتم تحضري مســبق  وعادة مــا 
الخطابات السياســية؛ ليك تتمكن من 
إيصال رســالتها املرجوة والتي تسعى 

القيادات السياســية املرســلة للخطاب 
تحقيقها يف فرتة زمنية محددة.

 ويعــدُّ الخطاب الســيايس عملية 
تواصليــة تتم بني طرفــني هام: الباث، 

واملتلقي، والتي تسعى إىل إيصال رسالة ما من 
أجل إقناع ذلك املتلقــي بفحواها وجعله يتخذ 
الباث. وهذا يتم  إيجابًيا يخدم مصلحة  موقًفا 
عرب رسالة يبحث من خاللها الباث/ السيايس، 

رشعنة خطابه واستاملة أكرب عدد من املتلقني 
نحو قضيته وأهدافه.

أهداف وإشــكالية الدراسة 
البحثية

وتحدث الباحث د. صــربي عفيف، املدير 
لإلعالم  الثامــن  اليــوم  ملؤسســة  التنفيذي 
والدراسات، عن إشكالية البحث، حيث قال: "إن 
رهان الخطاب السيايس الذي يؤكد هوية الباث 
ووضوح رسالته من شــأنه أن يسهّل انخراط 
وبرامجه،  أفكاره  وتبني  املتلقي يف مرشوعه، 
فــإذا ما أثبت أنه يحمل مرشوًعــا فكرًيا يريد 
إقناع النــاس به، وأنه واضــح الرؤية صايف 
الفكرة ناجح يف تفاعل املتلقي اإليجايب معه، 

من هنا تكمن إشكالية البحث يف رصد أهداف 
آليات  وتحليل  للزبيــدي  الســيايس  الخطاب 
واســرتاتيجيات ومحرکات االتصال والتواصل 

اإلقناعي، وما يتضمنــه من العالقات والقوى 
الفاعلة املتضمنة واملؤرشات الزمنية الدالة عىل 
األفعال  أهداف  إىل رصــد  باإلضافة  الخطاب، 
الکالمية والتعرف عىل مسارات الربهنة الواردة  

يف خطاب الرئيس". 
ولفت إىل أن الدراسة البحثية أجابت عىل 
عديد التســاؤالت من بينها: "مــا مدى تأثري 
الخطاب الســيايس للرئيس عيدروس الزبيدي 
يف تشــكيل الوعي الســيايس لدى املتلقني؟ 
وهل تعددت وسائل الخطاب السيايس للرئيس 
تعزيز  أســهمت يف  الزبيدي؟ وهل  عيدروس 
وهل  املتلقي؟  مــع  والتواصل  االتصال  عملية 
كان الخطاب السيايس للرئيس القائد عيدروس 
مواكبا للتغيــريات الحاصلة يف املحيط املحيل 

واإلقليمي والدويل؟". 
وقال عفيــف: "إن الدراســة هدفت إىل 

التعرف عىل تأثري الخطاب الســيايس للرئيس 
الزبيدي يف بناء العالقات السياســية الداخلية 
والخارجية، وكذا معرفة األســاليب والوسائل 
االتصالية التي اعتمد عليها الخطاب السيايس، 

الرئيس  تناغم خطاب  ومحاولة كشــف مدى 
واإلقليمية  املحليــة  التطــورات  مع  الزبيدي 

والدولية".
الغموض  "إزالة  الدراســة:  أهداف   ومن 
وتوضيــح الصــورة املغلوطة ضــد الخطاب 
الســيايس الجنــويب، وذلــك بإبــراز الدور 
لقضية  خدمته  ومدى  الخطاب  لذلك  الحقيقي 
شــعب الجنوب، وتحديد املشكالت التي تعيق 
تطوير الخطاب الســيايس للمجلس االنتقايل 
الجنويب، وتقديم الرؤى املســتقبلية؛ لتطوير 
أداء الخطــاب الســيايس الجنــويب الرأيس 
واألفقي، وترسيخ مفاهيم ومضامني الخطاب 
الســيايس لدى أفراد الشعب من خالل عرض 
تحليالته وتفكيك شفراته وتوصيله ألكرث من 

رشيحة يف املجتمع".
 وقــال عفيف: "إن الخطاب الســيايس 

اإلقناع  بأنه خطاب يقوم عــىل عملية  يتميز 
للجهة املوجه لها الخطاب، باإلضافة إىل تلقي 
القبول واالقتنــاع مبصداقيته، من خالل عديد 
والرباهني،  بالحجج  املدعمة  والطرق  الوسائل 

وجب أن يوظف الخطاب الســيايس الوسائل 
اللغوية واملنطقيــة الصحيحة، وجمل تعبريية 
تتناســب مع طريقــة التواصل مــع األفراد، 
استخدام  إىل  باإلضافة  واملوســيقى  كالصور 
لغة الجسد، مع مراعاة أن تتناسب مع املوقف 
إلقاء الخطاب السيايس عىل  الذي يتم  واملقام 

أساسه". 
وُيحّقق الخطاب الســيايّس عّدة وظائٍف 
وفق اسرتاتيجّيٍة تقوم عىل إدارة أمناط التفكري 

اإلنسايّن، ومن هذه الوظائف ما يأيت:
 ·         وظيفة الخــرب: من أهم الوظائف 
التي تقوم عىل إيصال الخرب للجمهور بطريقة 

صحيحة ومقنعة.
·     وظيفــة املقاومــة واملعارضة: يعمل 
بشــكل أســايس عــىل تقديــم املعارضات 
باملجتمع  واالحتجاجات عىل سياســة متبعة 
الذي يعيش فيه، باإلضافــة إىل مقاومة هذه 
السياســة والنظــام املتبع من أجــل تغيريه 

والحصول عىل نظام آخر.
·         وظيفــة إخفاء الحقيقة: يســاعد 
حقائق  وتقديم  وتزييفها،  الحقائق  إخفاء  يف 
أخرى غــري املوجودة واملتبعة مــن قبل أفراد 

معينني.
·         وظيفــة منــح الرشعية أو نزعها: 
تقوم عىل إعطاء الســلطة ملجموعة معينة أو 

انتزاع السلطة من القامئني عليها.
 يف الحاالت التي يقوم بها الخطاب بأحد 
الوظائف السابقة، يعترب خطابًا سياسيًا بحتًا، 
وإذا خال الخطاب من إحــدى هذه الوظائف ال 

ميكن أن يتّم وصفه بأنه خطاب سيايس. 

تحليل لغة الجسد

ُيعــّد الجســد منظومة رئيســة تحمل 
دة ُتّثل مظهــره الخارجي ُتعرّب  دالالت ُمتعــدّ
عــن مكبوتات داخلية نابعة مــن عمق حالته 
النفســية التي تنتج رصاعــات داخلية تظهر 
عىل شــكل حركات أو عالمات جسدية أدائية 

مقصودة أو غري مقصودة. 
وهي عالمات غري لفظية وذات خصائص 
الحركات  لغًة خاصة مــن خالل  ُمعّينة تتلك 
واإلميــاءات، يحتوي الشــعر عــىل حركات 
والجسد  الفكر  خلقها  يف  يشــرتك  وإمياءات 
معــًا، فتتوّلــد لذلك األحاســيس واملشــاعر 
"ُمحور  فالجســد  الالُمتناهيــة.  والــدالالت 
مكبوتــات الالوعي فال يتحرك 
إالّ خفية وال يســتعلن إالّ رمزًا 
حتى أن أدراك الجسم اإلنساين 
كليهام  به  املرتبط  والســلوك 
ضوء  يف  إليها  النظــر  ميكن 
البناء االجتامعي الســائد يف 

مجتمع ُمعنّي".
 وقالت الباحثة االجتامعية 
والسياسية لدى مؤسسة اليوم 
الثامن د. أشجان الفضيل: "إن 
التخاطــب بالجســد قد يكون 
بالتعبري  واتســاًعا  حّريًة  أكرث 
من التخاطــب اللغوي، إذ يتخذ 
ومتعددة  مختلفــة  أســاليَب 
بأســارير الوجــه، بحــركات 
األطراف،  بارتعــاش  األيــدي، 
وانبساطها،  العضالت  بتقلّص 
ال  بالحركات  التعبــري  فطرائق 
حرص لها دواخله النفسية أكرث 
من التعبري اللفظي، فيشعر بأن 
ال  اللفظ  من  واملنطوق  املفهوم 
يستطيع إفراغ الشحنـــة النفسية االنفعالية، 
ومل يكن االهتامم بلغة الجســد وليد الدراسات 
الحديثــة، بــل اهتــم القدماء بهــذا الجانب 

)فأّما  الجاحــظ، يف قوله  التعبريي ومنهم 
والحاجب  وبالعني  وبالرأس،  فباليد،  اإلشارة 

واملنكب(".
 وقالــت: "إن كانت إشــارته ليســت 
باملســتوى العميق الذي تناولته الدراســات 
الحديثة إال أّنه ال ميكن إنــكار تلك االلتفاتة 
وإن كانت بســيطة، فهو كغــريه من العلوم 
التي ابتدأت مجرّد إشارات بسيطة عىل ألسنة 
علومًا  بعــد  فيام  لتصبح  العــرب؛  القدماء 
مستقلّة لها أُصولها وقواعدها الخاصة عىل 
أيدي علامء الغــرب. فقد ُدرَِس وُصنِّف ضمن 

ما ُيعرف بـ)علم حركات الجسد(".
 وأضافت: "لعلّنا نجد يف جســد الباث 
للخطاب السيايس ميدانًا ُمناسبًا لتطبيق تلك 
الدراســات مبا يحمله من شفرات اجتامعية 
وعالمات خاصة تخلقها ظروفه السياســية 
االجتامعيــة واالقتصادي ومــا ترتكه عليه 
من آثار نفسية وجســدية وسلوكية فتؤدي 
وظيفة اتصالية غــري لفظية لقد أُطلق عىل 
دراســة لغة الجسد تســميات ُمتعّددة منها 
"االتصال الجسدي، واللغة الجسدية، والكالم 
الجسدي، والحركة الجســمية، والبانتومايم 
أو التمثيل باإلشـــارات، واللغة الصامتـــة، 

ونحوها".
 وتشري لغة الجســد إىل اإلشارات غري 
لفظية التي يســتخدمها األشــخاص، مثل 
تعابــري الوجه وحركة الجســد فمن خاللها 
ميكن نقل املعلومة دون قولها. تعد لغة الجسد 
املشاعر  الكثري من  العالمات لكشف  أهم  من 
واألفــكار التي يريد أن يعــرب عنها املتحدث 
باحثني ومحللني ومهتمني،  لها  حيث أصبح 
ويعد االتصال اللفظي من أساســيات العلوم 
أصبح  وحاليا  طويلة  زمنية  لفرتة  السياسية 
كل السياســيني حريصني عىل االتصال من 
خالل لغة أجسادهم ويتدربون عليها ليقوموا 
بالتواصل واقناع الجمهور وإخفاء مواقفهم 
لدرجة  الحقيقية  ومعتقداتهم ومشــاعرهم 
أنــه أصبح لبعض القادة لغة جســد خاصة 
بهم، ولكن رغم كل تلك التدريبات إال إن العقل 
الباطن بأوقات يفضح القادة والسياســيني 

ويرسل الرسالة الحقيقية إىل عقول الجمهور 
املهتم واملتابع.

 فاالتصال هو عملية يقوم بها الشــخص 
أو  اآلراء  املعلومــات،  تحمــل  رســالة  بنقل 
االتجاهات أو املشاعر إىل اآلخرين فيحدث من 
خالله التأثري يف عقول االخرين الذين يتلقون 
الرسالة خاصة اولئك الذين حدثت يف عقولهم 
خربات مشــابهة يف عقل املرســل، حيث يتم 
التفاعل من خالل رموز واشــارات تعمل عىل 

اثارة سلوك معني عند املتلقي. 
ولذا ســنحاول تحليل بعض اإلشــارات 
الجسدي والنفسية التي حاول الباث ارسالها او 

التي أتت بشكل عفوي ضمن تناسق الخطاب.
 وتحدثــت الباحثة عن الهيبــة والوقار 
للســيد الرئيس قائلة "ميتلك القائد عيدروس 
الزبيــدي هيبة حضــور، صــدق، وثبات من 
خالل لغة الجســد ونربة الصوت املميز الهادئ 
املتزن حيــث مل يالحظ عليــه أن اتخذ موقع 
دفاعي، كل هذا يســاعده عىل إرســال القيم 
واملعتقدات والتجارب الشخصية فهو يعرب عن 
األفكار واملشــاعر يف داخله ويعرب عن تحمله 
للمسؤولية دون استخدام عبارات يطول الرشح 
فيهــا فهو ميلــك االحرتاف ومييــل إىل عدم 
املبالغة يف التعبري عن املشــاعر أو عن وصف 
النفس أو عن االنجازات واألهداف التي يحققها 
من خالل استخدام جمل قصرية واضحة كافية 

إلقناع االخرين".
 أمــا مالمــح الوجه تؤكــد الباحثة "أن 
االمياء بالرأس تكتيك شائع ليبدو القيادي فعال 
ومســتمع جيد، وعادة ما يقوم برفع الحاجب 
أثنــاء الحديث دليل عىل إثــارة الفضول وهذا 
املوضوع يريد أن يســمع عنه أو دليل االعجاب 
بالســؤال فهو يريد الحديث عن املوضوع ألنه 
ميتلك معلومات ويرغــب أن يبوح بها بصدق 

وثقة". 
البرصي فعال جدا وميتلك  التواصل  ويعد 
القائــد عيدروس لغة جريئــة نابضة بالحياة 
حيــث يتمتع بنظرة واثقة مــن خالل التحليل 
لعدد من املقابــالت التلفزيونية، بينام يتواصل 
مع الجمهــور الذي يشــاهده يف الخطابات 
السياســية الجامهريية املبــارشة بيشء من 
االهامل يف توزيع النظر وذلك العتامده الغالب 

عىل القراءة مــن الورقة وهذه الطريقة تعطي 
انطباع بالعصبية.

 وما لوحظ أن الخطابات العفوية التلقائية 
كانت أكرث تواصال مع املتلقي بلغة العيون مام 
املطلقة  والســيطرة  بالحديث  الحرية  له  يتيح 

عىل املتلقي. 
أكرث مــا يلف انتباه املتلقــي اثناء حديث 
لألســفل  العينني  نظرات  الزبيدي هو  الرئيس 
أثناء املقبــالت التلفزيونية وهي من العالمات 
التي تشــري اىل تذكر بعض املشاعر أو التفكري 
باملســتقبل، فعادة ما يبدا حديثه بابتســامة 
تساعد املتلقي عىل عدم الشعور بالخطر، وتلك 
ســمة بارزة يف خطابات ولقاءاته، أما حركة 
اليدين فغالبا ما يســتخدم القادة اليدين أثناء 
خطاباتهم السياســية للتعبري عن الســيطرة 
والتحكــم بزمام األمــور، لكن مــام لوحظ 
عىل القائــد عيدروس أثناء ألقــاء الخطابات 
االيدي  الوسطية يف حركة  يتعمد  الجامهريية 
والذراعــني حيث مل نشــاهده يرفع الكف إىل 
مســتويات أعىل ليظهر التعايل عىل الحضور 
ومل يقوم بحركة لألســفل تظهر الضعف ومن 
خالل هذه الحركة فهو يرســل رسائل لعقول 
املتلقني أنه يف حالة من التســاوي ويعرب عن 
احرتامه للحضور بينام يف الواقع يقوم بتأثري 
مبارش عىل االقناع لفرض رأي معني او إلعطاء 
السيايس  للواقع  قرارات أكرث تأكيدا ومالمسة 

الذي يتحدث عنه.
 وعادة ما يتعمد يف وضع اليدين مخفية 
الرغبة يف  التلفزيونية إشــارة عىل  باملقبالت 
اخفاء بعض املعلومات أو املشــاعر أو األفكار 
وهي لغة دبلوماســية تتولد من عمق القضية 
السيام بعد ارتباطها بالتحالف العريب واالقليم.

 ولوحظت يف اللقاءات التوجيهية ألعضاء 
املقابالت فهي  بعــض  االنتقايل ويف  املجلس 
دليل الصدق والرحة النفســية والثقة بالنفس 
بينــام يتعمد وضع راحة اليــد عىل الفخذ يف 
اغلــب املقابالت التلفزيونيــة ويف الخطابات 
الجامهريية تكــون مخفية داللة عىل التحفظ 
عىل بعض االفــكار والقناعات أو اخفاء بعض 
القائــد عيدروس  املعلومــات. مل يســتخدم 
قبضة اليد يف أي مــن املقبالت التلفزيونية او 

الخطابات املبارشة مع الجمهور.

مام سبق تبني أن لغة مالمح جسد الباث 
للخطاب فهذا املبحث وهــو الرئيس عيدروس 
الزبيــدي لوحظ أنه يرســل انطباعات وينقل 
الجمهور  لدى  النفي  بالتقارب  تساهم  أفكار 
من أبناء الجنوب فهــو ذيك يف نقل وجهات 
نظــره ولديه القدرة عىل توســيع الخيال لدى 
املتلقي ومن خالل ارســال رسالة واحدة يقوم 
بأرسال عدة رســائل فهو يرسل ما يعني قوله 
وما يقوله فعال وما يريد أن يسمعه لألخر بكل 

ثقة وثبات.

   النتائج والتوصيات

تحت عنوان )الخطاب الســيايس للرئيس 
عيدروس الزبيــدي، دراســة تحليلية داللية( 
انطلــق هذا البحــث؛ لرصد أهــداف الخطاب 
السيايس للزبيدي وتحليل آليات واسرتاتيجيات 
وما  اإلقناعي،  والتواصــل  االتصال  ومحرکات 
يتضمنه من العالقات والقوى الفاعلة املتضمنة 
الخطاب،  الدالة عــىل  الزمنيــة  واملــؤرشات 
باإلضافــة إىل رصد أهداف األفعــال الکالمية 
والتعرف عىل مســارات الربهنــة الواردة يف 

خطاب الرئيس عيدروس الزبيدي.
   

أوًل: النتائج

لقــد توصــل الدراســة إىل نتيجة عامة 
مفادها أن الخطاب السيايس للرئيس عيدروس 
الزبيدي ميتلك قدرة فنية بارعة تســاعده يف 
توظيــف إمكانــات اللغة معانيهــا ومبانيها 
وكذلك  توصيلها  ووسائل  وتراكيبها  وأساليبها 
االستفادة من لغة الجسد االتصالية يف التعبري 
عن مضامني الخطاب السيايس، وأهم النتائج 

التفصيلية التي توصلت إليها البحث هي:
 · أن الخطاب السيايس للرئيس عيدروس 
الزبيــدي املوجه للداخل أعتمــد عىل الخطاب 
الجامهريي املبارش، وكان أكرث تأثريا وشموال؛ 
لكونه ارتبط بالواقع السيايس وكان قريبا من 
عاطفة الجامهري السياســية حيث تم اختيار 
مناســبات وطنية قريبة مــن العقل الجمعي 

الجنويب.
·     تجلــت خاصية انفرد بهــا الخطاب 
الســيايس للرئيس الزبيدي عــن بقية القادة 

السياســيني أال وهــي خلو خطابــه من لغة 
العنف والكراهية والتطرف والعدوان الســيام 
ضد الخصوم السياســيني او املعارضني حيث 
دقق الباحثون عن ألفظ )التخوين – املرتزقة – 
العمالء – ســنرضب بيد من حديد – الخارجون 
عن القانون...( فتلك االلفاظ اختفت تاما من 

لغة خطابه.
·     أن الخطاب املوجه يف وسائل اإلعالم 
الدوليــة للخارج أعتمد عىل وســيلة املقابالت 
للخطاب  الباث  والندوات واعتمــد  والتصاريح 
السيايس عىل بعض الوسائل اإلعالمية الدولية 
التي أراد الباث أن يوصل رسائل موجهة للخارج 
فتم اختيار قنوات ذات شهرة عاملية ولها ارتباط 
 )bbc(مبارش يف صناعة القرار السيايس نحو
قنايت  وكذلك  الروسية   )rt( وقناة  الربيطانية، 
الحــدث والعربيــة التابعة للمملكــة العربية 
السعودية وقنايت وسكاي نيوز وقناة أبو ظبي 

التابعة لدولة االمارات العربية املتحدة.
·     أن الخطــاب الســيايس اعتمد عىل 
التأثري االتصايل القائم عىل اإلقناع واالستدالل، 
بهدف تسويق صورة قضيته وسياسة املجلس 
االنتقــايل، فضال عــن إدارة صــورة املجلس 
االنتقايل کمؤسســات؛ بهدف بناء أطر فکرية 
تســري يف نفق إدارة هيبة الدولــة الجنوبية، 
والعربية،  الجنوبية  بالهوية  الشــعور  وتنمية 
واملواطنــة عىل املســتوى املحــيل والعريب 

والدويل.
·     أن الخطــاب الســيايس اعتمد عىل 
التاريخية واألحداث  املعلومات  اســرتاتيجيات 
السياسية والعســكرية والتطورات املتسارعة 
أســلوب  منتهجا  توظيفا،  أكــرث  كانت  حيث 
التكرار وبناء املعاين بهدف بناء وتشكيل صورة 
وهوية دولــة الجنوب الجديدة وأن اســتقرار 
الجنوب يعني اســتقرار املنطقــة بل والعامل، 
محاوال ترســيخ تلك املبادئ يف أذهان املتلقني 
مستخدما أكرث وسيلة إعالمية محلية وعربية 
ودولية التي خاطبها الرئيس عيدروس الزبيدي.

·     التأكيــد عىل أهمية الدفاع املشــرتك 
والتحالفات من خالل تکــرار املعاين املرتبطة 
والتكثيف من  املشــرتك  العريب  التحالف  بدور 

حقل مجابهة اإلرهاب يف الجنوب واملنطقة.
·     شــغلت قضيــة املصالحــة الوطنية 
الجنوبية وإمکانية الحوار مع األطراف املحلية 

املحلية مساحة واسعة  الساحة  املتصارعة يف 
من لغة الخطاب؛ وذلك استشعارا باملسؤولية.

·     تســويق اإلنجــازات، التــي حققها 
املجلس االنتقــايل واملقاومة الجنوبية، خاصًة 
بالسياسات األمنية والعســكرية والسياسية، 
بهدف بث روح األمــل والطأمنينة يف نفوس 

الجنوبيني بالداخل والخارج.
·     تثلــت القــوى الفاعلة يف الخطاب 
اإلقليمية  بالقوى  األوىل  بالدرجة  الســيايس 
الفاعلة ذات الســامت اإليجابية، والتي تثلت 
يف کال من اململكة العربية السعودية واالمارات 
العريب، ويف  التحالف  املتحــدة ودول  العربية 
إطار الداخل الشــعب الجنويب وقواه الوطنية، 
والقوى األمنية والعسكرية واملقاومة والشعب 

العظيم.
·     اتســمت املــؤرشات الزمنية للخطاب 
الرئايس املوجه لوسائل اإلعالم بالربط املنطقي 
بني کل من املايض والحارض باملستقبل بالدرجة 
األوىل مــن خالل الربط بــني توصيف الواقع 
وکيفية التعامل معه يف ضوء االســتفادة من 
للتنبؤ باملستقبل ألجل تحقيق األهداف  املايض 
االنتقايل،  املجلس  لخطة  املرادفة  املســتقبلية 
وأکد عىل ذلک تکرار استخدام األفعال والکلامت 
الدالــة عىل ذلک، مثل "اســتعادة الدولة، بناء 
الدولة، األهداف املصريية، وطن يتسع للجميع، 
الوطن، ســنحاول  بناء  يف  ســنکون رشكاء 

تجاوز الصعاب.. إلخ".
·     اتســم الخطاب الســيايس للرئيس 
الزبيدي بالرتابط والتامســک، کام اعتمد يف 
مجمله عىل ضمري املتکلم نحن أو نا الفاعلني، 
بينام مل يتم استخدام ضمري األنا إال يف أضيق 
الحــدود يف حال التخصيص وعــدم إمکانية 
التعميــم، مثل االلتزام باملســئولية أو التنظري 

للمستقبل أو التنبؤ به.
·         الخطابــات العفويــة غري مكتوبة 
كانــت أكرث تفاعــال وتواصال مــع الجمهور 

وترسل دالالت معربة عن مضمون الخطاب.
·         غياب الشــخصيات الرسمية أحيانا 
يف الخطابــات الجامهريية أو اللقاءات العامة 
اىل جانب الرئيس قد يصحبها ضعف يف ارسال 

لغة التواصل للمتلقي.

ثانًيا: التوصيات

وتوصــل الباحثون بعد اســتنباط نتائج 
البحث إىل مجموعة من التوصيات واملقرتحات 

والتي نوردها كاآليت:
 ·     االهتامم بالخطاب السيايس اإلعالمي 
الجنــويب بكل عــام وخطــاب الرئيس عىل 
وجه الخصوص الســيام الخطاب الســيايس 
اإلعالمــي املوجهة للقــوى الفاعلة من خالل 
إقامة التحليالت اإلعالمية يف كافة الوســائل 

االتصالية الجنوبية.
·     تويص الدراســة الجهــات املختصة 
بالهيئــة الوطنيــة لإلعالم الجنــويب بوضع 
اسرتاتيجية إعالمية لتحليل الخطاب السيايس 
وفق منهجية علميــة دقيقة والعمل عىل نرش 
وتحليل الخطــاب اإلعالمي املوجــه من اجل 

الوصول اىل نتائج ايجابية.
·         يويص البحث باســتخدام الوسائل 
التكنولوجية الحديثة الفعالة والتي تساهم يف 
اإلعالمي وتقلل من  الخطــاب  تعزيز وتطوير 

الجهد والكلفة.
·     تــويص الدراســة متابعــة الخطاب 
ودراســتها  املناهضة  للجهــات  الســيايس 
وتحليلها وتفنيد مكامــن الضعف والقوة يف 

سبيل مواجهتها بالطرق املناسبة والدقيقة.
·         نــرش الوعي املعريف بأهمية تحليل 
الخطاب الســيايس ملا له من أهمية كبرية يف 

مسرية العمل السيايس والدبلومايس.
·     إقامــة عدد من الــدورات اإلعالمية 
املختصــة بتحليــل الخطاب الســيايس وفق 
الخطاب  بنية  بتحليل  املختصة  العلمية  املناهج 

بشكل عام والسيايس بشكل خاص.
·         يفضل اســتخدام الخطاب العفوي 
لكونها  واالجتامعات  الجامهرييــة  باللقاءات 
أكرث فاعلية من الخطــاب املقروءة او املكتوب 

سلفا.
·     يفضــل أن يرافق الرئيس يف اللقاءات 
واملهرجانــات الخطابية والسياســية عدد من 
الشخصيات املختصة باملناسبة واملوضوع املراد 

إيصال الرسالة منه.

 • تفاصيل تأثير الخطاب السياسي للرئيس الزبيدي في بناء العالقات السياسية داخلًيا وخارجًيا

 •ما مدى تناغم خطاب الرئيس الزبيدي مع التطورات المحلية واإلقليمية والدولية؟
 • ما األساليب والوسائل االتصالية التي اعتمد عليها الخطاب السياسي؟

• د. صدام: الدراسة توصلت إلى نتائج وتوصيات مهمة للخطاب السياسي وعالقته بقضية الجنوب

)اخلطاب ال�سيا�سي للرئي�س الزبيدي(.. ندوة علمية ملوؤ�س�سة "اليوم الثامن"
بالتنسيق مع قطاع الصحافة واإلعالم باالنتقالي..

 •  ما مدى تأثير الخطاب السياسي للرئيس 
الزبيدي في تشكيل الوعي السياسي للمتلقي؟

 •  ما دالالت خلو خطابات الزبيدي من لغة 
العنف والكراهية والتطرف والعدوان؟


