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حتليل اخلطاب األخير للرئيس السوداني عمر البشير يف مواجهة الثورة الشعبية السودانية 2019 

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1582

اســتخدمت الدراســة املنهــج التكاملــي يف دراســة حتليــل اخلطــاب باســتخدام مقاربــة كل مــن »فيركلــوف« و«فــان 
دايــك« لتحليــل اخلطــاب، وذلــك للدمــج بــن التحليــل النصــي للخطــاب والتحليــل االجتماعــي والثقــايف واأليديولوجــي، 
باإلضافــة إلــى حتليــل احلجــج البالغيــة التــي رّكــزت علــى املدخــل العاطفــي والعقلــي وإســتراتيجيات اإلقنــاع 
وتكنيكاتــه، وذلــك بالتطبيــق علــى اخلطــاب األخيــر للرئيــس عمــر البشــير، الــذي مت إلقــاؤه يــوم اجلمعــة 22 فبرايــر 

ــا. 2019 للتعــرف علــى ظــروف إنتــاج اخلطــاب وســياقه، وبنيتــه الشــكلية بوصفــه فعــالً اجتماعًي

وتوصلت الدراسة التحليلية خلطاب البشير إلى النتائج اآلتية:

لــو وقفنــا عنــد حــدود الدراســة النصيــة خلطــاب البشــير جنــده حقــق شــروطه األساســية يف االتصــال ليظهــر قوًيــا 
يف أســماع املتلقــن؛ فاخلطــاب مــن حيــث الشــكل اتســم بالقــوة والتأثيــر، فهــو نــص متكامــل، ولكــن يف إطــار الســياق 
جنــد أننــا أمــام رئيــس لــم يعــد قــادرًا علــى الســيطرة، ويعيــش يف موقــف سياســي ضعيــف هددتــه االحتجاجــات التــي 
عمــت مناطــق كثيــرة، فباتــت كلماتــه ال تعنــي شــيئًا للمحتجــن بدليــل أنهــم ظلــوا يطالبــون بالتنحــي والرحيــل فقــط. 

كمــا توصلــت الدراســة التحليليــة إلــى أن للجمهــور فاعليــة وتداخــالت مباشــرة وغيــر مباشــرة يف بنــاء اخلطــاب 
السياســي للبشــير، كمــا تبــن مــن الدراســة التحليليــة أن املحتجــن أرغمــوا البشــير لتخصيــص حيــز كبيــر مــن 

اخلطــاب ملواجهتهــم بالتهديــد والتخييــر واالســتمالة واالســتعطاف.

الكلمات املفتاحية: حتليل اخلطاب النقدي، ثورة السودان 2019، الرئيس السوداني عمر البشير.

The study used the integrative approach in the study of discourse analysis using 
Fairclough and van Dijk›s discourse analysis approach in order to combine the textual 
analysis of the discourse with the social, cultural and ideological analysis, in addition to 
the analysis of rhetorical arguments that focused on the emotional and mental approach 
and persuasion strategies and techniques, by applying this to President Omar Al-Bashir 
‹s last speech delivered on Friday, February 22, 2019, to learn about speech production›s 
conditions, context, and formal structure as a social act.

Al-Bashir›s speech›s analytical study has reached the following results:
If we identify Al-Bashir›s speech›s textual study, we find that it has fulfilled its basic 

conditions for communication to appear strong in the ears of the recipients. Therefore 
the speech in terms of form is characterized by strength and persuasion, since it is an 
integrated text. However, within the framework of the context, we find that we are facing 
a president who is no longer able to control, and who lives in a weak political position 
threatened by the protests that have swept many regions and made his words meaningless 
to the protesters who have been demanding his stepping down and leaving exclusively.

The analytical study also found that the public has effectiveness and direct and indirect 
interference in the structure of the political discourse of Al-Bashir, as the analytical study 
provided evidence that the protesters forced Al-Bashir to allocate a large amount of speech 
to confront them with threats, selecting between alternatives, grooming and sympathy.

The Key Words: Critical Discourse Analysis, The Sudanese Revolution 2019, The 
Sudanese President Omar Al-Bashir.

ملخص الدراسة

Abstract



 

               1583 

 
 

 
  
 
  

  موضوع الدراسة ومشكلتها البحثية: 
بـ"  اصطالًحا  يعرف  ما  أو  املنطوقة  الكلمة  يعتمد  تعد  التي  الوسائل  أقوى  من  اخلطبة" 

عليها املرسل "املتكلم" للتأثير على فكر اجلمهور املستهدف واجتاهاته وسلوكه، وتعد اخلطبة  

الفكري   التغير  خاللها  من  نستكشف  أن  ميكن  خطابي  منط  أوضح  اإلعالمية  السياسية 

ا  وهكذا  املستهدف،  اجلمهور  نظر  وجهات  على  يطرآن  الذين  من  واالجتماعي  العديد  هتم 

العلماء بتحليل خطابات الزعماء السياسيني، ويأتي يف مقدمة هؤالء الباحثني: "هارولد الزويل"  

  الذي وضع منوذج االتصال اخلطي، واهتم بتأثير العملية االتصالية على املتلقيني. 

واخلطاب السياسي هو داللة نص يف سياق معريف أو اجتماعي ما، وهو ميثل رؤية  

إستراتيجية ذات أبعاد وحتوالت فلسفية، حيث لكل خطاب سياسي سياقه الذاتي وإطاره  

َعّرف جني   وقد  التعبيرية،  ومفرداته  وموضوعاته  أولوياته  التي حتدد  وفلسفته  املرجعي 

) اJean Boudroallardبودروالد  مدونة  )  بأنه  السياسي  النظام  عن  الصادر  خلطاب 

مكونة من مجموعة عناصر إعالمية وإجرائية يتم يف منظوماتها تبرير مواقف أو قوانني  

 Philipأو قرارات سوف تتخذها السلطة يف ميدان معني، بينما َعّرفه "فيلب بروتون" (

Brutonبأنه "نشاط إنساني يتخذ أوضاًعا تواصلية متعددة ووسا ئل متنوعة، ويهدف ) 

إلى إقناع شخص أو مستمع أو جمهور ما بتبني موقف ما أو املشاركة يف رأي ما"، ليس 

إلى   يرمي  وإمنا  املجادلة،  أو  السياسي من اخلطاب هو احلوار  للمرسل  الرئيس  الهدف 

الكلمات   حشد  عمليات  على  ويقوم  املتلقيني،  طرف  من  والطاعة  واخلضوع  االنصياع 

  . )1(وتوجيه األفكار
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وميكن تصنيف اخلطاب السياسي الصادر عن السلطة العليا يف الدولة إلى فرعني:  

التوجهات   يتناول  الشعبي  اخلطاب  رسمي،  خطاب  واآلخر  شعبي  خطاب  أحدهما 

منهما جتاه   كل  ومصالح  واجلمهور  الشعب  احلاكمة جتاه  للسلطة  واملجتمعية  السياسية 

فهو  الرسمي  السياسي  اخلطاب  أما  السياسات   اآلخر،  ونصوص  األيديولوجية  يتناول 

والقرارات السياسية املتعلقة بالعالقات اإلقليمية والدولية اإلستراتيجية للسلطة احلاكمة  

للدولة واملعبرة عن الثوابت جتاه املؤسسات املحلية والعالم اخلارجي. فاخلطاب السياسي  

السل "اخلطابات  أشكال  أبرز  من  يعد  والرسمي  الشعبي  ليكن بشقيه  وبالتالي  طوية"، 

تختفي   التي  اآلليات  حتليل  أي  يتكلم؟"  "كيف  وإمنا  يتكلم؟"  "من  ليس  املحوري  السؤال 

  .)2(وراءها السلطة وحتاول بواسطتها االستحواذ على النص واإلقناع به 

وحتليل اخلطاب السياسي حقل معريف يهتم بدراسة التواصل السياسي يف املجتمع؛ 

النصوص   بواسطة  من سواء  غيرها  أو  الرموز  أو  اإلشارات  أو  الصور  أو  الكالم  أو 

العالمات، والهدف من حتليل اخلطاب السياسي هو فهم كيف يعمل اخلطاب السياسي، 

عليها   الشرعية  وإضفاء  بالسلطة  بالتمسك  غالًبا  ترتبط  التي  وظائفه  ُينجز  وكيف 

بها موج )3( واالحتفاظ  مقصدّية  عن  السياسي  اخلطاب  يعبر  حيث  معني ؛  متلق  إلى  هة 

يعتني   حيث  موجزة،  اللفظية  املادة  جند  لذا  اخلطاب؛  مبضمون  وإقناعه  فيه  للتأثير 

املرسل بالفكرة التي هي مقصده أكثر من عنايته باأللفاظ؛ فالفكرة يف اخلطاب السياسي  

  .)4(هي األساس

شئ  وهكذا انتقل حتليل اخلطاب السياسي خالل القرن العشرين من التركيز على من 

النقدي  التحليل  يف  بالغة  بعناية  اجلمهور  فحظي  متلقيه،  على  التركيز  إلى  اخلطاب 

للخطاب السياسي، فسلطة اجلمهور على نص اخلطاب السياسي تشتغل يف جميع أطوار  

املمارسة التواصلية للخطاب، عند تأليف اخلطابات وبنائها، ويف أثناء إلقائها أو توزيعها،  

خلطاب يستحضر معتقدات اجلمهور املستهدف وبنيته اإلدراكية،  وساعة تلقيها، فمنشئ ا

اخلطاب،   إلقاء  أثناء  اجلمهور  استجابات  ومتحول حسب  ُمسير  اخلطاب  وأداء صاحب 

  .)5(ونستطيع أن نقول إن اجلمهور أقوى سلطة من صاحب اخلطاب
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ب احلالية  الدراسة  تهتم  الستمال لذا  املستخدمة  اللغوية  واحليل  األساليب  ة  رصد 

السياسية  اخلطبة  بناء  يف  االقتصادية  األوضاع  تردي  على  املحتج  السوداني  اجلمهور 

البشير عمر  السابق  السوداني  النصية    للرئيس  التشكالت  عالقات  رصد  خالل  من 

إنتاج اخلطاب وتفسيره، كما  والتفاعالت اخلطابية مع طبيعة املمارسات االجتماعية يف 

باالعتماد احلالية  الدراسة  فهم شامل   تقوم  إلى  للوصول  للخطاب  النقدي  التحليل  على 

أعقاب   يف  البشير  عمر  السابق  السوداني  الرئيس  خطبة  على  بالتطبيق  للخطاب، 

ديسمبر   يف  السودان  شهدها  التي  اخلطبة 2019ويناير    2018االحتجاجات  ولهذه   ،

يف ألقاها  ألنه  نظًرا  رئاسته؛  فترة  خالل  كلها  البشير  خطب  بني  خاصة  ظرف    أهمية 

تاريخي دقيق، وملتابعة الشعب كله لها بكل اهتمام، وملحاورتها ملطالب الشعب أخًذا ورًدا،  

  وخلتامها فترة رئاسة امتدت نحو ثالثني سنة. 

البشير   عمر  السوداني  للرئيس  األخيرة  اخلطبة  بتحليل  احلالية  الدراسة  وتعتني 

وسياقها، وبنيتها الشكلية،  بوصفها ممارسة لغوية من خالل التعرف على ظروف إنتاجها  

وكذلك بوصفها فعالً اجتماعًيا من خالل التعرف على عالقة اخلطاب مبا يحيط به من  

قوى فاعلة وأيديولوجيات مؤثرة فيه، إضافة إلى رصد تأثير اجلمهور السوداني يف بناء  

  خطبة البشير.

  لذا تسعى الدراسة احلالية لتحقيق األهداف اآلتية:
سياق   .1 البنية رصد  وحتليل  البشير  عمر  السابق  السوداني  الرئيس  خطبة  إنتاج 

  الشكلية للخطاب.

استكشاف إستراتيجيات اإلقناع املستخدمة يف خطاب البشير، لكشف التالعب   .2

 اللغوي من خالل دراسة املالمح اللغوية للخطاب. 

السابق   .3 السوداني  الرئيس  استخدمها  التي  اللغوية  واحليل  األساليب  استكشاف 

 عمر البشير الستمالة اجلماهير املحتجة على تردي األوضاع االقتصادية. 

  التحليل النقدي للخطاب:  
اخلطاب   حتليل  مناهج  يف  الفًتا  تطورًا  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  شهد 

عبر   للبحث  موضوًعا  السياسي  اخلطاب  أصبح  حيث  وأهدافه،  وموضوعاته  السياسي 
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التخصصات، وظهرت مناهج ومقاربات متنوعة لدراسته، وتزامن هذا االهتمام األكادميي  

اجلماهي االتصال  وسائل  انتشار  مع  تأثير  املتزايد  مدى  اتساع  من  إليه  أدت  وما  ري، 

  . )6(اخلطاب السياسي، ومن حتوالت عميقة يف أبنيته ووسائطه وتداوله

) بوصفه مدرسة Critical Discourse Analysisأما التحليل النقدي للخطاب (

يف حتليل اخلطاب فقد ظهر يف األوساط األكادميية يف أوروبا الغربية يف تسعينات القرن  

التوجهات   أكثر  أحد  ميثل  اخلطاب  حتليل  بات  العشرين  القرن  نهاية  ومع  العشرين، 

، بينما ازدهر التحليل النقدي للخطاب السياسي العربي يف  )7( البحثية استقطابًا للباحثني

بني   العالقة  تعالج  التي  الدراسات  من  املتزايد  الكم  يف  ذلك  ويتجلى  األخيرة،  السنوات 

والس املْعلن  الدراسات اخلطاب  رّكزت هذه  ما  وغالًبا  العربي،  العالم  له يف  رة  املصدِّ لطة 

محاولة  يف  والهيمنة  االجتماعية  الالمساواة  العربي  اخلطاب  يعزز  كيف  مسألة  على 

  .)8( للكشف عن تقنيات التالعب واخلداع

باملمارسة   عالقته  يف  اخلطاب  لغة  بدراسة  يهتم  للخطاب  النقدي  والتحليل 

وت  بواسطة  االجتماعية،  أنواعها)  اختالف  (على  السلطة  توظيف  سوء  خصوًصا  ستهدف 

املضللة  اخلطابية  واإلمكانات  املوارب  اللغوي  النقدي  ) 9( االستعمال  التحليل  يركز  كما   ،

اخلطابية   الُبنى  إلى  النصية  الُبنى  من  واإلقناع  الهيمنة  مظاهر  حتليل  على  للخطاب 

االجتماعية، وهكذا، لم يعد حتليل اخلطاب قاصًرا على تفسير الفعل  وفاعلياتها يف الُبنى  

بوصفه   خطاب  كل  إلى  ينظر  وإمنا  له،  اللغوية  واملادة  املدروس  املنت  حدود  يف  اخلطابي 

مؤثًرا إعالمًيا وممارسة لسانية تستهدف مخاطًبا مقصوًدا، وتقصد ممارسة سلطة من نوع  

اللغ  طاقات  تفعيل  على  القدرة  بحسب  والتضليل ما  واملراوغة  باملواربة  ألن  ) 10( ة  ذلك   ،

اجتماعية  وممارسات  نصوص  مجموعة  من  يتشكل  العملية  ) 11( اخلطاب  هو  فاخلطاب   ،

  املعقدة من التفاعل اللغوي بني املتحدثني واملستقبلني. 

ملدرسة   النقدية  النظرية  يف  بالفعل  موجودة  للخطاب  النقدي  التحليل  ومبادئ 

ا احلرب  قبل  اللغة  فرنكفورت  على  التركيز  يف  املبادئ  تلك  ومتثلت  الثانية،  لعاملية 

) منذ Critical Linguisticsواخلطاب، ثم أيًضا على اندماجها مع اللسانيات النقدية (

نهاية سبعينيات القرن العشرين، وميكن النظر إلى حتليل اخلطاب النقدي على أنه ردود  
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ا غير  أو  االجتماعية  النماذج  مواجهة  يف  وسبعينيات فعل  ستينيات  يف  السائدة  لنقدية 

ال  البحوث، حيث  من  محدًدا  اجتاًها  ال ميثل  النقدي  اخلطاب  فتحليل  العشرين،  القرن 

السياسية   للخطب  النقدي  اخلطاب  حتليل  فهناك  أنواعه،  لتعدد  نظرًيا  إطارًا  ميتلك 

وغيرها املدرسة...  يف  والدروس  اإلخبارية  والتقارير  ويت)12(وللمحادثات  التحليل ،  ميز 

والعلوم   للنص،  اللغوي  التحليل  مجالني:  بني  جسًرا  يقيم  بأنه  للخطاب  النقدي 

  .)13(االجتماعية

النقدي  التحليل  موضوع  املدرسة)  هذه  مؤسسي  أبرز  (أحد  دايك"  "فان  حدد  وقد 

ومقاومة  وإنتاج  بتقنني  والكالم  النص  بها  يقوم  التي  الكيفية  "دراسة  بأنه  للخطاب 

لطة االجتماعية وهيمنتها وعدم مساواتها، أما "نورمان فيركلوف" فقد قّدم اعتداءات الس

تفصيال أكبر ألهداف التحليل النقدي للخطاب متمثال يف كل من: املساعدة يف التصدي  

زيادة   واملساعدة يف  وترسيخها،  السلطة  إنتاج عالقات  اللغة يف  الشائع ألهمية  للتجاهل 

  . )14( للغة يف إجناز هيمنة بعض البشر على بعضالوعي بالكيفية التي تسهم بها ا

الوظائف،  متعددة  نظر  وجهة  من  النص  إلى  النظر  بأهمية  "فيركلوف"  يوصي  لذا 

الفكرية   الوظيفة  رئيسية، وهي:  أو جملة ثالث وظائف  لكل نص  ذلك يصبح  وبناء على 

)Ideational function  داخل شخصية/  البني  "أو  الشخصية  والوظيفة  الذات" )، 

)Interpersonal function) النصية  والوظيفة   ،(Textual function وهذه  ،(

تيسر   وبالتالي  للخطاب،  التكوينية  النظرة  مع  تنسجم  للنص  الوظائف  املتعددة  الطريقة 

 ) اإلقرارات  ( Representationsفحص  والعالقات   (Relations  والهويات  (

)Identities ()15(ا بدراسة  االهتمام  وكذلك  باخلطاب ،  التي حتيط  االجتماعية  لظروف 

  .)16() وسوء استخدامهاPowerخصوًصا ما يتصل منها بالهيمنة (أو السلطة 

األيديولوجية  على  للخطاب  النقدية  املدرسة  ضمن  عديدة  دراسات  رّكزت  وقد 

 ) رندلر"  "روسيتا  َعّرفت  فقد  النص،  داخل  األيديولوجية  Rosita Rindlerاملتضمنة   (

األفكار القائمة على تقدمي اآلراء واالجتاهات التي تساعد قوى معينة داخل بأنها نظام  

الدراسات  فإن  األساس  هذا  على  نفوذها،  تثبيت  أو  مصاحلها،  لُتحقق  املجتمع 

  .)17( األيديولوجية تهتم بدراسة بنية األفكار التي تخدم القوى السياسية
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ا يف  القوة  ممارسة  أن  وتشوالريكي"  "فيركلوف  يرى  يتزايد كما  احلديث  ملجتمع 

؛ حيث إن ممارسة القوة تتحقق بشكل خاص )18(حتقيقها من خالل الوظيفة األيديولوجية

من خالل استخدام األعمال األيديولوجية للغة وذلك بهدف السيطرة االجتماعية والهيمنة  

  .)19(على املخاطبني

القات بني املمارسات  ومن ثم فإن قضايا القوة واأليديولوجية يجب أن تعالج وفًقا للع

والترتيبات املسبقة املختلفة للخطاب؛ ألن العالقة بني التطابق والتشابه يف شكل ومعنى  

عليه   اصطلح  ما  هو  النصوص  بني  املترادفة  أو  املختلفة  والبني  والعبارات  الكلمات 

  .)Intertextuality( )20بالتناص "مهارات البالغة النصية" (

عماد عبد اللطيف يف عدد من دراساته إلى وجود فجوة يف ومن ناحية أخرى أشار  

منهجية التحليل النقدي للخطاب، وهي غياب أي استثمار الستجابات اجلمهور من خالل  

هذه  ولتجاوز  يتلقاه؛  الذي  للجمهور  الفعلية  واالستجابات  اخلطاب  بني  العالقة  رصد 

: العالقة بني الظواهر اللغوية املكونة  )21(الفجوة اقترح عماد عبد اللطيف ببحث ما يلي

للخطاب واالستجابات الفعلية التي ُيْبديها املستهدفون بهذا اخلطاب، ودراسة العالقة بني  

السلطة واستجابات اجلمهور، والتعرف على أساليب التالعب اللغوي واأليديولوجي بهذه 

استجابات   تأثير  وحتليل  استباقاالستجابات،  كمؤشرات  اخلطاب  اجلمهور  بناء  على  ية 

تشكيل .  )22( السياسي يف  اجلمهور  تأثير  بتحليل  احلالية  الدراسة  اهتمت  فقد  وعليه 

وذلك من ،  2019فبراير    22اخلطاب األخير للرئيس السوداني السابق عمر البشير يف  

التي استخدمها البشير الستمالة اجلماهير  اللغوية  خالل الكشف عن األساليب واحليل 

  . املحتجة

   لدراسات السابقة:ا
السياسي   اخلطاب  بتحليل  ترتبط  التي  الدراسات  من  عدد  مبسح  الباحثة  قامت 

للرؤساء يف عدد من الدوريات العلمية العربية واألجنبية، إضافة إلى مجموعة من الدراسات  

املنشورة على شبكة اإلنترنت، وكذلك بعض رسائل املاجستير والدكتوراه، ومت استعراض هذه  

  ات مرتبة زمنًيا من األحدث إلى األقدم. الدراس 
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هدفت للكشف عن مكانة ثنائية (األنا/ اآلخر)    )23()2018دراسة فوزية فراح ( .1

يف خطابات الربيع العربي بالتطبيق على اخلطاب األخير لزين العابدين بن علي،  

وتوصلت   اخلطاب،  نص  يف  وردت  التي  كافة  اخلطابية  األشكال  لرصد  وذلك 

الذات  وأن  "هيدغر"،  مفهوم  توافق  اخلطاب  يف  اآلخر  داللة  أن  إلى  الدراسة 

  اآلخر من خالل عملية البث واإللقاء يف اخلطاب.   ترسم حدود

2 .  ) ( Olayemi B. Awotayoدراسة  مصطلح    ) 24( ) 2018)  استخدام  تناولت 

 ) التي  Change"التغيير"  الكيفية  للكشف عن  النيجيري  السياسي  ) يف اخلطاب 

قام   األيديولوجية، فقد  الشعارات  نتيجة الستخدام  السياسية  التوترات  بها  تظهر 

بت  "التغيير"  الباحث  مصطلح  صياغة  أعادت  سياسية  خطابات  خمسة  حليل 

 )Change  النيجيري للرئيس  أربعة خطابات  النيجيري،  السياسي  ) يف اخلطاب 

يف   الترشح  إعالن  خطاب  وهي:  بوهاري،  وخطاب  2014أكتوبر    15محمدو   ،

  1، وخطاب عيد االستقالل اخلامس واخلمسني يف  2015إبريل    1التنصيب يف  

"التغيير يبدأ معي" ( 2015أكتوبر    Change، واخلطاب الذي أعلن فيه حملة 

Begins With Me  إضافة إلى خطاب القس "إجيكي  2016سبتمبر    8) يف ،

، وتوصلت الدراسة إلى أن الشعارات  2018يناير    1مبكا" يف عيد رأس السنة يف  

الشعارات   دراسة  ضرورة  إلى  الدراسة  خلصت  كما  أيديولوجية،  أهداًفا  تخدم 

املرتبطة   العمليات  أو  االقتصادية  واألنشطة  السياق  دراسة  خالل  من  السياسية 

 بها. 

3. ) محمود  شكر  خولة  يف    )25()2017دراسة  للصفات  األسلوبي  التحليل  تناولت 

يعتمد  ما  عادة  أنه  إلى  الدراسة  خلصت  حيث  والدينية،  السياسية  اخلطب 

جمهورهم   إلقناع  اللغوية  قدراتهم  على  الدينية  والشخصيات  السياسيون 

قامت  وقد  اجلمهور،  أفكار  تشكيل  ميكنهم  اللغة  خالل  من  ألنه  مبزاعمهم، 

ا الرئيس  خطاب  بتحليل  يف  الدراسة  كينيدي"  "جون  سبتمبر   12ألمريكي 

البارزة  1962 الدينية  الشخصيات  من  (وهو  هنري"  "كارل  دكتور  وخطاب   ،

يف   األمريكية)  املتحدة  الواليات  يف  وخلصت  1999أغسطس    20حينذاك   ،
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الدراسة إلى أنه ميكن وصف أسلوب "كيندي" بأنه متفائل ألنه ال يحبذ استخدام  

سلب عناصر  لها  التي  وكان الصفات  امللموسة،  الصفات  باستخدام  يهتم  كما  ية، 

ذلك   من  العكس  على  العظيمة حلكومته،  العلمية  اإلجنازات  التحدث عن  هدفه 

اتباع   على  جمهوره  حتث  واضحة  تشاؤمية  بنبرة  "كارل"  الدكتور  أسلوب  يتميز 

 مسار أخالقي وديني متشدد يف حياتهم املهنية. 

4. ) (Yaseen Muhammed Al Azzamدراسة  يف    )26()2015)  بحثت 

اإلستراتيجيات اللغوية املستخدمة يف اخلطاب الثاني لـ"أوباما" عند توليه منصب  

الرئاسة يف الواليات املتحدة األمريكية يف ضوء شمولية وعدم شمولية الضمائر  

" الضمير  خاصة  الضمائر  weالشخصية  بعض  حتليل  مت  ذلك  إلى  إضافة   ،"

" مثل  األخرى  تربط  I, you, theyالشخصية  التي  السياسية  العالقة  " إلظهار 

"فيركلوف"، كما قام   الباحث على منوذج  اعتمد  الرئيس بشعبه وباآلخرين، وقد 

الباحث مبقارنة هذا اخلطاب بخطابات افتتاحية لرؤساء أمريكيني لبيان النظام 

أيديولوجيته   عن  للكشف  "أوباما"  يستخدمه  كان  الذي  واأليديولوجي  اللغوي 

يبدي تضامًنا مع شعبه بخطاباته    السياسية. "أوباما"  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 

خاصة   هادفة  بطريقة  لغوية  إستراتيجيات  استخدم  إنه  حيث  االفتتاحية، 

الضمائر الشخصية إلقناع شعبه بأنه هو السياسي األنسب واألقرب لألمريكيني  

 لقيادة الواليات املتحدة األمريكية يف ذلك الوقت. 

الرح .5 عبد  (يوسف  نزال  نبيل  ونبال  النظرية    )27( )2015يم  الدراسة  استخدمت 

التداولية يف حتليل اخلطاب، لتحليل اخلطاب األخير للرئيس التونسي ابن علي، 

من خالل التركيز على القائم باالتصال واملوضوع واملتلقي، وعلى اجلمل بوصفها  

األ النسبة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  النصي،  االتساق  لإلحالة  تسهم يف  كبر 

يف   والكلمات  األلفاظ  لربط  دعمت  التي  اإلشارة،  وأسماء  الضمائر  خالل  من 

شروطه   حقق  النص  أن  إلى  إضافة  األلفاظ،  بني  معنوية  عالقة  وإقامة  النص، 

النصي والترابط ليظهر   األساسية يف االتصال واستخدام أغلب عناصر السبك 

 قويا يف أسماع املتلقيني. 
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و .6 خليل  حمزة  (دراسة  للرئيس    )28()2012آخرين  اإلعالمي  اخلطاب  تناولت 

القوات   ابتداء من اجتياح  الثانية،  األمريكي "جورج بوش" األب يف حرب اخلليج 

وانتهاء بصدور قرار مجلس األمن الدولي   1990سبتمبر    2العراقية للكويت يف  

  ، حيث رّكزت1991باملوافقة على قرار وقف إطالق النار يف أبريل    687رقم  

الدراسة على أهداف السياسة األمريكية يف حرب اخلليج الثانية، كما جاءت يف  

اهتمت   كما  األب،  بوش"  "جورج  األسبق  للرئيس  األمريكي  اإلعالمي  اخلطاب 

اخلليج   حرب  خالل  األمريكي  الرئيس  خطابات  محتوى  على  بالتعرف  الدراسة 

املعر وتأثيرها يف كسب  بها،  املستهدف  واجلمهور  الدراسة  الثانية،  وخلصت  كة، 

املدنية   اجلبهات  األب جميع  بوش  للرئيس  اإلعالمية  اخلطابات  استهداف  إلى: 

جورج   للرئيس  األمريكي  اإلعالمي  اخلطاب  حقق  كما  والسياسية،  والعسكرية 

شرح   على  القدرة  خالل  من  ذلك  ويظهر  احلرب،  كسب  يف  جناًحا  األب  بوش 

التحالف   يف  ثقة  وبناء  األمريكية  متاسكه السياسات  على  واحلفاظ  الدولي 

والبشري ألكثر من ثالثني   والعسكري  واالقتصادي  املالي  الدعم  واحلصول على 

 دولة عربية وإسالمية وعاملية.

اهتمت برصد كافة األشكال اخلطابية   )29()2011دراسة حلمي محمود محمد ( .7

ثورة   أثناء  األخير  مبارك  خطاب  استخدمها  استقطا  25التي  ملحاولة  ب يناير 

والنقدي  اللغوي  البعد  ذات  اخلطاب  حتليل  مدارس  عرض  خالل  من  اجلمهور 

وتوظيف   العاطفة،  على  مبارك  خطاب  اعتماد  إلى  الدراسة  وتوصلت  واملعريف، 

مبارك لأليديولوجية العسكرية الناعمة لكسب التأييد العاطفي من قبل مستمعي 

ا للذاتية يف  مبارك  تكريس  التحليل  من  تبني  كما  اعتز  اخلطاب،  خلطاب، حيث 

سلًما   للوطن  قدمه  مبا  أيًضا  وافتخاره  بها،  وافتخاره  العسكرية  بذاتيته  مبارك 

وحربًا، كما خلصت نتائج الدراسة إلى عدم االتساق الداخلي يف اخلطاب، وأن 

 بها نوع من االرتباك والتناقض نتج عنه عدم االنسجام يف البنية الداخلية للنص. 

رّكزت الدراسة على خطاب رئيس وزراء   )30( )2010دراسة عاصم شحادة علي (  .8

ماليزيا السابق مهاتير محمد يف ضوء علم اللغة النصي ونظرية االتصال، حيث 
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على   للتعرف  االتصال،  ونظرية  اخلطاب  حتليل  نظرية  على  الدراسة  اعتمدت 

املتلقيني،   إقناع  يف  محمد  مهاتير  استخدمها  التي  املتنوعة  اخلطابية  األساليب 

محمد،   مهاتير  برزت يف خطاب  قد  االتساق  مظاهر  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 

ه، وذلك الستخدامه وقد كان لبروز هذه العناصر أثر يف فهم اخلطاب والتأثر ب 

ضوء   يف  مؤثرة  واستخدامات  واسعةً  دالالت  حتمل  وكلماٍت  وعباراٍت  ألفاًظا 

طبيعة اللغة املالوية، أي أن االتساق له تأثير يف فهم النص، أما عملية االتصال  

له  الذي  املتلقي  وطبيعة  فيه  عقد  الذي  واملكان  اخلطاب  عنوان  يف  برزت  فقد 

املتكلم، وكذل الذي جاء يف ضوء أحداث كثيرة  خط تواصل مع  ك زمن اخلطاب 

تواجه احلزب الوطني، ثم صيغة اخلطاب الذي تضمن مستويات نحوية وداللية  

يف   زرعها  يف  محمد  مهاتير  يرغب  التي  القيم  غرس  يف  كبير  أثر  لها  وتراكيب 

عند  السياسي  الذكاء  من  نوع  وهو  مباليزيا،  الوطني  احلزب  أعضاء  أذهان 

ل اللغة  املتلقني على  استخدام  التأثير على  تلو األخرى من أجل  الرسائل  توصيل 

 اختالف طوائفهم وعقائدهم وتوجهاتهم السياسية.  

9. ) اللطيف  عبد  عماد  لبيان   )31()2010دراسة  بالغي  حتليل  تقدمي  إلى  هدفت 

النص   بني  املتبادلة  العالقات  عن  للكشف  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  تنحي 

جتماعية، وتوصلت الدراسة إلى أن طريقة أداء البيان واملمارسات اخلطابية واال 

جديدة   بالغة  وتشكلت  التنحي،  لرفض  اجلماهير  ماليني  حتريك  يف  أسهمت 

األداء  ويف  واملجازات،  والتراكيب  املفردات  اختيار  يف  ظهرت  الهزمية  أوجدتها 

جماهيرية   شرعية  إضفاء  يف  البالغة  هذه  محصلة  وكانت  واحلركي،  الصوتي 

 لى حكم عبد الناصر أتاحت له أن يعيد بناء بعض ما دمرته الهزمية. جديدة ع

10. ) (Junling Wangدراسة  "هاليداي"   )32()2010)  منهج  الدراسة  طبقت 

الوظيفي لقواعد اللغة (النحو) من خالل مصطلحات ثالثة تؤديها له اللغة، وهي:  

بغرض وذلك  النصية،  والوظائف  التفسيرية  والوظائف  الفكرية  كشف    الوظائف 

العالقة بني اللغة واأليديولوجية والقوة كما يف خطابات "بارك أوباما"، وكيف مت  

توظيف قوة اخلطابات يف إقناع اجلمهور بقبول وتدعيم سياسات أوباما، وذلك  
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لغة   أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  النحو،  التعددي يف  األسلوب  استخدام  من خالل 

ال إلى  والنزوع  بالبساطة  اتسمت  وبني  "أوباما"  بينه  قّربت  فقد  وبالفعل  عامية، 

اجلمهور، وحاولت أن تعلي من قيمة الثقة لدى اجلمهور األمريكي، وفيما يتصل  

التي حتتوي على   املادية  العملية  إلى سيادة  الدراسة  التعددي توصلت  باألسلوب 

) الفعل  الدراسة Action verbألفاظ  كما توصلت  أدته احلكومة،  ما  ) لتصف 

زمن  بروز  ونحن"    إلى  "أنا  األول  الضمير  وبروز  املاضي،  حساب  على  املضارع 

 وندرة استخدام الضمير الثالث (هو وهم). 

، تناولت حتليل إستراتيجيات اإلقناع يف  ) Juraj Horvath ) (2009 ( )33دراسة (  . 11

القائلة:   "فيركالو"  افتراضية  على  تركيزها  خالل  من  أوباما  تولية  خطاب 

اللغة بطرق مختلفة ومستويات متعددة"، وكذلك مقولته  "األيديولوجية مغروسة يف  

أوباما   خطاب  ربط  الدراسة  حاولت  كما  التأويالت"،  خالل  من  تنتج  املعاني  "إن 

بخطاب الرئيس جورج بوش املنتهية واليته، وقد خلصت الدراسة إلى أن املكونات  

وا  الواقعية  يف  تلخيصها  ميكن  أوباما  خطاب  يف  لأليديولوجية  لليبرالية  الرئيسية 

نتائج   أظهرت  وقد  الوطنية،  والوحدة  والعرقي  الديني  التنوع  وقبول  والشمولية 

الهيمنة   الدراسة  أظهرت  كما  اجلديدة،  وأمريكا  األمة  مثل:  كلمات  بروز  التحليل 

اجلمهور   تأويل  موضوع  أن  أيضا  أظهرت  كما  (نحن)،  الشخصي  للضمير  الشاملة 

 التالية ألوباما.   للخطاب شكل القبول ملمارسات اخلطابات 

 االستفادة من الدراسات السابقة: 
اللغوية   باإلستراتيجيات  إليها  اإلشارة  السابق  البحثية،  واألوراق  الدراسات  اهتمت 

واإلقناعية التي يستخدمها الرؤساء والزعماء السياسيون لتمرير رسائلهم للجمهور، فقد  

(األنا   ثنائية  استخدام  أن  السابقة  الدراسات  من  اخلطاب تبني  حتليل  يف  واآلخر) 

الذات  على  الشرعية  إضفاء  من خالل  (اآلخر)  ترسم حدود  الذات  أن  السياسي كشف 

الصراعات  عن  يكشف  ما  وهو  السياسيني،  اخلصوم  عن  الشرعية  ونزع  ونحن)  (أنا 

أن  السابقة  الدراسات  من  تبني  كما  للرؤساء،  السياسي  اخلطاب  بناء  يف  األيديولوجية 
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ا للرؤساء  اإلستراتيجيات  السياسية  اخلطب  يف  واملستخدمة  ِحْرص  يف  املنتقاة  للغوية 

  تستخدم إلظهار العالقة السياسية التي تربط الرئيس بشعبه واآلخرين.  

املستويني   على  احلالية  الدراسة  مجملها  يف  الدراسات  تلك  أفادت  فقد  ثم  ومن 

مفا  من  الدراسات  تلك  قدمته  مما  استفادت  كما  واملعريف،  نظرية  املنهجي  ومداخل  هيم 

  ساهمت يف بلورة تساؤالت الدراسة احلالية. 

  منهجية الدراسة: 
عندما نتحدث عن اخلطاب فنحن نتجاوز مفهوم اجلملة، وهو ما يعني أن الدراسة 

لذلك   اجلملة؛  حتليل  يف  تستعمل  التي  تلك  غير  أخرى  حتليلية  وسائل  إلى  حاجة  يف 

املنهج   على  الدراسة  املقاربات  اعتمدت  خالل  من  اخلطاب  حتليل  دراسة  يف  التكاملي 

  املنهجية اآلتية:

كل    .أ على حتليل  املقاربة  هذه  تعتمد  اجتماعية:  بوصفه ممارسة  اخلطاب  حتليل 

اخلطاب  أن حتليل  "فيركلوف"  رأى  حيث  للخطاب،  دايك"  وفان  "فيركلوف  من 

واس النص  إنتاج  عملية  وحتليل  النصي  التحليل  بني  يدمج  تهالكه،  النقدي 

بينما يرى "فان ديك" أن حتليل  ،  )34(والتحليل االجتماعي والثقايف واأليديولوجي 

االجتماعي،   بالسياق  حدده  الذي  االجتماعي  املوقف  على  يركز  اخلطاب 

  .)35(واألنشطة التي حتيط باخلطاب

والعقلي    .ب العاطفي  املدخل  على  املقاربة  هذه  تركز  البالغية:  احلجج  حتليل 

 وإستراتيجيات اإلقناع وتكنيكاته.

  تساؤالت الدراسة: 
  اآلتية: هدفت الدراسة التحليلية لإلجابة على التساؤالت

  ما سياق إنتاج خطبة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وبنيتها الشكلية؟ .1

احلجج  ما   .2 توظيف  مت  وكيف  اخلطاب؟  يف  املستخدمة  اإلقناع  إستراتيجيات 

 اإلقناعية للتأثير يف املتلقني؟ 

اجلماهير  .3 الستمالة  البشير  خطاب  يف  املستخدمة  اللغوية  واحليل  األساليب  ما 

 املحتجة؟ 
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 عينة الدراسة:
اجلمع يوم  ألقاها  التي  البشير،  عمر  السابق  السوداني  الرئيس  ُخطبة  حتليل  ة  مت 

حالة  2019فبراير    22 وهي:  الهامة،  القرارات  من  مجموعة  خاللها  من  أعلن  التي   ،

وحل  الوطني،  الوفاق  حكومة  وحل  واحد،  عام  ملدة  البالد  أنحاء  جميع  يف  الطوارئ 

  .احلكومات الوالئية

  مفاهيم الدراسة:
أو   - اإلقناع  بقصد  معّينني  متلقني  إلى  موجه  كالم  هو  اصطالًحا  اخلطاب: 

مقاصد التأثير   لتحقيق  االتصال  طريف  بني  الكالمية  املشاركة  أو  فيهم 

  .)36(اتصالية

أو  - مكتوب  كالمي  إنتاج  من  احلاكمة  السلطة  تصدره  ما  السلطة:  خطاب 

إلقناعه   مقصود  أو  مستهدف  جمهور  إلى  موجًها  تعبيري  رمزي  أو  منطوق 

وتوجيهه إلى مقاصدها، وخطاب السلطة ينتجه أصحاب القرار يف الدولة أو  

 .)37(القياديون فيها أو معدون من داخل السلطة أو من حاشيتها

ه - بإنتاج  السياق:  املرتبط  االجتماعي  املوقف  خلصائص  العقلية  البنى  و 

اخلطاب أو فهمه، ويتألف السياق من عدد من الفئات، مثل: املوقف الكلي،  

واالجتماعية...   االتصالية  األدوار  شتى  يف  واملشاركني  واملكان،  والزمان 

 .)38( وغيرها

م - املتالعب  ُمتكِّن  وتفاعلية  تواصلية  هو ممارسة  على  التالعب:  السيطرة  ن 

اآلخرين، وعادة ما تكون هذه السيطرة رغًما عن إرادتهم أو ضد مصلحتهم،  

وال يرتبط مفهوم التالعب بالسلطة فحسب، بل أيًضا بسوء توظيف السلطة  

 .)39( أي الهيمنة
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 نتائج الدراسة التحليلية: 
التحليلية، وهي مقسمة   التفصيلية للدراسة  النتائج  على املحاور وفيما يأتي عرض 

  اآلتية:
   املحور األول: سياق إنتاج خطاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير وحتليل

  بنيته الشكلية. 

  ،البشير خطاب  يف  املستخدمة  اإلقناع  إستراتيجيات  استكشاف  الثاني:  املحور 

 لكشف التالعب اللغوي من خالل دراسة املالمح اللغوية للخطاب. 

   األساليب واحليل اللغوية املستخدمة يف خطاب البشير املحور الثالث: استكشاف

 الستمالة اجلماهير املحتجة. 

بنيته   وحتليل  البشير  عمر  السابق  السوداني  الرئيس  خطاب  إنتاج  سياق  األول:  املحور 
 الشكلية وحتليل بنيته الشكلية.

رصد سياق إنتاج خطاب الرئيس السوداني السابق  استهدفت الدراسة التحليلية    

  البشير، وحتليل البنية الشكلية للخطاب كما يأتي:  عمر

  سياق إنتاج خطاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير وحتليل بنيته الشكلية. . 1
وتأثير   النص  دور  لفهم  للسياق  الدور األساسي  املعاصر على  يركز حتليل اخلطاب 

السلطة) نفوذها خارج  احلديث يف املجتمع، حيث ال متارس اخلطابات املهيمنة (خطابات  

نطاق السياق فحسب، وإمنا للظروف السياسية املحيطة (القبلية والبعدية) أثر كبير يف  

تشكل اخلطابات واحلكم عليها، حيث يعرف الشعب (املستمعون) كل الظروف السياسية 

نبرة   كانت  وكيف  اخلطاب،  هذا  قبل  البشير  بقيادة  السوداني  النظام  فيها  يعيش  التي 

لتي يخاطب بها البشير الشعب السوداني قبل ذلك، وكذلك القوة التي كان يتمتع  الصوت ا

بها، والشخصية القوية التي كان يتمتع بها، كل ذلك يشكل عوامل مهمة يف فهم اخلطاب  

  وقياس مدى تأثيره يف السامعني، ومدى قدرته على إظهار سلطته املهددة.

لل  األخير  اخلطاب  إنتاج  بسياق  يتعلق  يوم  وفيما  اخلطاب  جاء  السوداني...  رئيس 

عقب التظاهرات واالحتجاجات من قبل السودانيني يف    2019فبراير    22اجلمعة املوافق  

أضعاف،    2018ديسمبر    19 ثالثة  اخلبز  رغيف  سعر  احلكومة  رفع  على  احتجاًجا 

لتتحول   البشير،  نظام  ضد  دامية  مواجهات  تخللتها  الحتجاجات  تطورت  ما  وسرعان 
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إلى مطالب سياسية، حيث شملت االحتجاجات  املطالب   اقتصادية  والية    14من مطالب 

والية، سقط أثناءها عشرات القتلى واملصابني، كما وصلت السودان    18سودانية من بني  

) الصادر  Fragile states indexيف املؤشرات الدولية إلى مراحل متأخرة، فوفًقا ملؤشر ( 

السابعة، أما عن مؤشر مدركات الفساد فقد تقهقر    جاءت السودان يف املرتبة   2018عام  

، وذلك  120نقطة من  16، حيث حصلت مقدرات السودان على  175السودان إلى املرتبة  

  . ) ( 2017يف التقرير السنوي لعام  

مساء  يف  السوداني  للشعب  خطابًا  وّجه  فقد  البشير  عمر  السوداني  الرئيس  وعن 

الق  2019فبراير    22اجلمعة   أمام  الوطني  من  الزي  يرتدي  وهو  اجلمهوري  صر 

من   السودانيني  واملواطنني  املسئولني  من  عدد  أمام  مباشًرا  اخلطاب  وكان  السوداني، 

مختلفة   وزمن  أطياف  اخلطاب  إنتاج  زمن  بني  زمنية  مسافة  وجود  عدم  يعني  ما  وهو 

التلقني (األ،  تداوله بل استخدم شاشة  أوراق،  يقرأ من  أنه  البشير  لم يظهر  وتوكيو، كما 

Autocue Unit  ،على  )، مما يشير إلى حرص البشير لرفع نسبة تواصله مع اجلماهير

املصري   والرئيس  علي  بن  الدين  زين  السابق  التونسي  الرئيس  من  كل  نظرائه  عكس 

السابق محمد حسني مبارك، حيث جاء اخلطاب األخير لكل منهما خطابًا مسجالً داخل 

  غرفة مغلقة.  

دقيقة، ليعلن البشير عدًدا من    18كلمة، استغرق قرابة    1435وتكون اخلطاب من  

القرارات كان أبرزها: فرض حالة الطوارئ ملدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني، وحل  

حكومات الواليات، ودعوة البرملان لتأجيل النظر يف التعديالت الدستورية املطروحة عليه،  

ع التشاور  يف  لالنخراط  املعارضة  قوى  دعوة  ودعوة  وكذلك  عليها،  ُيتفق  حوار  آلية  بر 

القرارات   تلك  عبر  البشير  حاول  حيث  الشباب؛  الستيعاب  واملجتمعية  السياسية  القوى 

  استيعاب حالة الغضب لدى الشعب السوداني. 

أما من وجهة نظر قوى املعارضة واملتظاهرين فإن خطبته غير شافية إذ لم تتضمن 

مطالب من  أّيًا  السابقة  املتظاهرين    القرارات  دفع  احلكومة، مما  حل  سوى  املتظاهرين 

قوى   رأت  فقد  البشير،  خطاب  على  اعتراًضا  السودانية  املدن  لشوارع  مجدًدا  للنزول 

لم يقدم حلوالً جذرية   والبشير  السوداني،  الشعب  يلبِّ مطالب  لم  أن اخلطاب  املعارضة 
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كما فّسرت قوى املعارضة    للتعامل مع احلراك واالحتجاجات التي عمت املدن السودانية،

إدخال القوات املسلحة كطرف فاعل يف العملية السياسية، وذلك بإعالن عمر البشير أن 

القوات املسلحة ضامن للحوار الوطني مع املعارضة، فضالً عن إعالنه حلالة الطوارئ يف  

لسودانية،  البالد، فّسرت قوى املعارضة األمر بأن كل األمور باتت يف يد القوات املسلحة ا

تنحيه عن   إلى اجليش، وحتمية إعالن  السلطة  لتسليم  البشير  مما يعد متهيًدا من قبل 

  احلكم. 

يعنيه   الذي  الدور  إلى  البشير  إشارة  أصبحت  اخلطاب،  من  قليلة  ساعات  وبعد 

الدفاع  وزير  تعيني  أبرزها على  مراسيم جمهورية نص  أكثر وضوًحا، مع صدور  للجيش 

االستخبا جهاز  رئيس ومدير  نائب  منصب  يف  عوف  بن  عوض  األسبق  العسكرية  رات 

اجلمهورية مع احتفاظه مبنصبه وزيًرا للدفاع، إضافة إلى تكليف حكام عسكريني وأمنيني 

وزارات بتصريف   وأمناء عموم ووكالء  وزراء  وتكليف  املختلفة،  السودانية  الواليات  إلدارة 

ني تشكيل حكومة جديدة، ويف خطوات مهام وزاراتهم املختلفة يف احلكومة االحتادية حل 

ضمنًيا   السلطة  ومنح  للجيش  الصالحيات  من  مزيد  منح  قرر  البشير  أن  خاللها  بدا 

إلى ذروته بإعالن وزير الدفاع   حلكومة ظل عسكرية تدير شئون األقاليم، ثم تطور األمر

ل  السوداني عوض بن عوف عزل الرئيس السوداني عمر البشير واعتقاله إضافة إلى ح

االنتقالي   السودان  جمهورية  دستور  وتعطيل  املؤسسات  من  يف 2005عدد  وذلك   ،

  . 2019اخلميس املوافق احلادي عشر من إبريل 

كرئيس  موقعه  بحكم  التأثير  قوة  من  مزيًدا  كلماته  (البشير) مينح  املتكلم  كان  فإذا 

املوقف   بسبب  الضعف  من  مزيًدا  ومنحها  أخطأ  األخير  خطابه  يف  فإنه  جمهورية، 

السياسي الضعيف الذي وصل إليه بعد أسابيع من االحتجاجات التي عمت مناطق كثيرة  

طوم، وحتولت كل الهيبة السابقة التي كان يظنها  يف السودان، ووصلت حتى للعاصمة اخلر 

الشعب السوداني إلى نقاط ضعف، وجترأ املحتجون على كل القوانني التي كان يفرضها  

الشباب  واحتواء  بالتغيير  املتعلقة  الوعود  وكانت  للرئيس،  احلامية  واألجهزة  األمن 

ومطالبت عصيانهم  يف  فظلوا  للمتظاهرين  شيئا  تعني  ال  البشير واملحتجني  بتنحي  هم 

ورحيله، ولم يعد يف نفوس املتظاهرين أي تفهم خلطاب يأتي متأخًرا عن وقته، بل رفضوا  
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احلراك   مع  للتعامل  جذرية  حلوالً  يقدم  ولم  املتظاهرين  مطالب  أغفل  ألنه  اخلطاب 

ذلك   كل  البالد،  يف  الطوارئ  حالة  وإعالن  السودانية  املدن  عمت  التي  واالحتجاجات 

ني قوة دفع إضافية وتفاؤال بأن أيام البشير أصبحت معدودة وأن األمور أعطى للمحتج

باتت يف يد القوات املسلحة السودانية، وكان ذلك واضًحا من ردة فعل الشعب السوداني  

  ضد اخلطاب بعد سماعه، حيث ارتفعت أصوات املحتجني برحيل البشير أكثر من قبل. 

  السابق عمر البشير.البنية الشكلية خلطاب الرئيس السوداني   . 2
البشير   خطاب  التحليل    -يصنف  الرئاسي،   -موضوع  باخلطاب  يسمى  ما  ضمن 

وهو الذي يلقيه رئيس الدولة يف مناسبة معينة أو يف أمر خطير وضروري، حيث تتخذ  

مثل هذه اخلطب الرئاسية منحى معيًنا، خاصة عندما يجدُّ يف األمر خطورة أو مشكلة،  

طبون املتلقون منذ البداية، وقد ابتدأ الرئيس السوداني عمر البشير  فعادة ما يتحدد املخا 

"، وهي هنا يف اخلطاب ليست عبارة غائبة جماهير شعبنا الكرميخطابه بجملة النداء: "

واإلنصات،   لالستماع  ويستدرجهم  املتلقني خلطابه،  يحدد  أن  يقصد  فهو  املضمون،  عن 

للنص وتأويلهم  تلقيهم  ليكون  لهم  ليست   والتمهيد  وهي  املتكلم،  مقصد  مع  منسجًما 

مقصودة   العبارة  هذه  تكون  أن  يستدعي  هنا  الظرف  ألن  الروتينية،  اخلطب  كمقدمات 

  ..." بقوله:  البشير  أعقبها  حيث  وبذاتها،  مرحلة  لذاتها  جتتاز  وبالدنا  اليوم  أخاطبكم 

  ". صعبة ومعقدة يف تاريخها الوطني 

النص،   التي تشكل  وباعتبار هذه املقدمة جزًءا من  الُبنى  فقد حكمته مجموعة من 

مضمونه، فنحن أمام خطاب مكتمل العناصر، حيث استمعنا له وشاهدنا قائله وحركاته  

منهم،   كواحد  وشخصه  ومظهره  إلقائه  ومكان  صوته،  للخطاب ونبرات  الكلية  فالبنية 

وع املعاني  ترتكز على أن املعنى الكلي للنص واملعلومات التي يتضمنها أكبر من مجرد مجم

تكونه التي  والفقرات  للجمل  تشكيل  )40( اجلزئية  يف  كبير  أثر  لها  املحيطة  والظروف   ،

عملية   يف  كبير  أثر  لها  والبعدية  القبلية  الظروف  أن  كما  على مميزاته،  واحلكم  النص، 

  التلقي والقبول عند املستمعني.  

  و اآلتي: وميكن تقسيم خطاب عمر البشير إلى وحدات بنيوية كبرى على النح
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التفرق:    .أ وعدم  لالحتاد  تدعو  قرآنية  بآية  اخلطاب  افتتاح  األولى:  البنية 

تفرقوا وال  جميًعا  اهللا  بحبل  اخلطاب "واعتصموا  مضمون  تلخص  وبها   ،"

"، وهي  جماهير شعبنا الكرمي"والغرض منه، كما استخدم أسلوب النداء للشعب:  

اخلطاب،   تشكيل  يف  رئيسية  داللة  ذات  املضامني  عبارة  لكل  متهيد  ألنها 

القادمة، وأن الهدف من اخلطاب هو الشعب، كما أن هذه العبارة ترسم املعالم  

السياسية للنص، وحتدد كثيًرا من دالالته كذلك، كما أنه استخدم لفظ (شعب)  

السوداني،  الشعب  جلماهير  ووالءه  حبه  ليؤكد  (نا)  امللكية  ضمير  إلى  إضافة 

  وأنه املنتسب إليهم. 

الكلي  ا  .ب الترتيب  حتدد  التي  وهي  للخطاب،  الكامل  املنت  وتشمل  الثانية:  لبنية 

 ألجزائه، وحتكم نظامه العام، وهي تدور حول املحاور اآلتية: 

قوى   - لبعض  اخلاصة  االعتبارات  فوق  السودان  مصلحة  إعالء  ضرورة 

 املعارضة. 

كل   - مبشاركة  وذلك  السوداني،  الصالح  خلدمة  باحلوار  أطياف التمسك 

 الشعب السوداني مبا يف ذلك حملة السالح.

 رفض اإلقصاء والتمييز بني أبناء الشعب السوداني. -

 الدعوة حلوار وطني يهدف للوصول إلى حلول يقبلها جميع أطراف احلوار. -

 محورية دور القوات املسلحة لضمان جناح عملية التفاوض واحلوار.  -

على الصعيد اخلارجي إقليمًيا أهمية دور الدبلوماسية لدعم موقف النظام   -

 وقارًيا وعاملًيا.

التعازي    . ج  وتقدمي  األحداث  لضحايا  دعاء  عن  عبارة  وهي  اخلامتة،  الثالثة:  البنية 

للسودان   والدعاء  الفيصل،  هما  والقانون  العدل  يكون  بأن  والتعهد  ألسرهم، 

السوداني  ألسرهم  "   : والشعب  والتعازي  األحداث  يف  فقدناهم  من  اهللا  رحم 

لومة وللوطن أجمع. ويف انتظار نتائج حتقيقات النيابة العامة وجلان التحقيق  املك 

اهللا   حفظ  الفيصل.  هما  والقانون  العدل  يكون  أن  أتعهد  وتوصياتها.  األخرى 
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بالدنا ووحد صفنا وهدانا جميًعا إلى الصراط املستقيم. والسالم عليكم ورحمة  

بنية اخلطاب، تؤدي رسالة مهمة    ". واخلامتة هنا لها دور يفاهللا تعالى وبركاته 

 من املتكلم للمستمعني. 

أمورً  يتناول  لم  البشير  عمر  السابق  السوداني  الرئيس  أن  سبق  مما  هامة   ايتبني 

 بالنسبة للمحتجني السودانيني متثلت يف: 

مبرور    .أ حتولت  التي  واملتظاهرين  املعارضني  مطالب  من  البشير  موقف  حتديد 

املطالبة   إلى  املحتجون  الوقت  فيه  جنح  ما  وهذا  البشير،  نظام  بإسقاط 

يوم   البشير  عمر  واعتقال  عزل  السوداني  الدفاع  وزير  أعلن  حيث  السودانيون، 

  . 2019إبريل  11اخلميس 

تتيح    .ب التي  الدستورية  التعديالت  مناقشة  لوقف  للبرملان  دعوته  من  الرغم  على 

عمر البشير لم يوضح   ، إال أن2020للبشير الترشح لوالية أخرى يف انتخابات  

 موقفه من الترشح لوالية أخرى إذا مت تعديل الدستور بالفعل. 

 فضالً عن أن فرض حالة الطوارئ متعارض مع دعوة البشير للحوار.   . ج

لكشف   البشير،  خطاب  يف  املستخدمة  اإلقناع  إستراتيجيات  استكشاف  الثاني:  املحور 
 لخطاب.التالعب اللغوي من خالل دراسة املالمح اللغوية ل

النص   عن  أولية  ومعرفة  أساس  على  إال  يأتيان  ال  وتفسيره  اخلطاب  فهم  إن 

سياسية )41(ونوعه قراءة  البشير  خطاب  قراءة  ميكن  حيث  موضوعه،  حتديد  ثم   ،

إلى   القبول  إعادة  أجل  من  أو  الذات  عن  مقتصًرا  حديًثا  كونه  من  تخرجه  أيديولوجية، 

يف   الدولة  ستتبناه  سياسي  نهج  عن  التحليلية حديث  الدراسة  هدفت  حيث  املستقبل؛ 

الُبنى   على  التعرف  خالل  من  البشير  خطاب  يف  املستخدم  اللغوي  التالعب  الستكشاف 

يف   املستخدمة  اإلقناع  إستراتيجيات  على  التعرف  وكذلك  للخطاب،  األيديولوجية 

به وما   اخلطاب، وكيفية توظيف احلجج اإلقناعية للتأثير يف املتلقيني، من خالل ما صّرح

سكت عنه؛ ألن النص يعتبر عالمة لقصد اخلطيب (البشير) يف رسالة ما إلى املخاَطب  

  :)42((الشعب) وإحداث أثٍر لديه
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  البنى األيديولوجية خلطاب البشير . 1
اخلطاب   حتليل  فيركلوف  -يشتمل  نورمان  ملدرسة  البنى   -  وفًقا  حتليل  على 

التي   للخطاب،  السياسي األيديولوجية  السلوك  حتدد  التي  األفكار  نسق  بها  يقصد 

التي   األفكار  مجموعة  أيًضا  األيديولوجية  بالبنى  يقصد  كما  املستهدفني،  واالجتماعي 

تنشر بغرض التأثير والتوجيه يف أفعال اآلخرين، ويأخذ نشر األفكار شكل القوة الناعمة  

تمثل يف قوة األفكار واالستعطاف... وغيرها، أو يأخذ طابع الردع باستخدام القوة التي ت

  أو التلويح بها. 

الرئيس  لها خطاب  التي كّرس  األفكار  الدراسة احلالية  تعرض  املفهوم  لهذا  ووفًقا 

البنى األيديولوجية يف   التأثير يف اجلمهور، وقد انقسمت  السوداني عمر البشير بغرض 

ر إلى: بنى أيديولوجية ظاهرة لم ُيْخِفها البشير، وأخرى ضمنية تستتر خلف  خطاب البشي

املعنى ميكن الكشف عنها من بعض دالالت السياق غير الظاهرة، وفيما يلي توضيح البنى 

  األيديولوجية التي استخدمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير يف خطابه األخير.

  األيديولوجية الناعمة:    .أ
ال بإلقاء  حرص  قام  حيث  معه  وتالحمه  السوداني  للشعب  انتمائه  إبراز  على  بشير 

اخلطاب من أمام القصر الرئاسي وسط جموع من اجلمهور السوداني من أطياف وأعمار  

عدم  يعني  ما  وهو  مباشرًة،  اخلطاب  نقل  وكان  الوطنية،  املالبس  يرتدي  وكان  مختلفة، 

من تداوله، كما لم يظهر البشير يقرأ من وجود مسافة زمنية بني زمن إنتاج اخلطاب وز

(األوتوكيو،   التلقني  شاشة  استخدم  ولكنه  إلى  Autocue Unitأوراق،  يشير  مما   ،(

 حرص البشير لرفع نسبة تواصله مع اجلماهير.

قرآنية   بآية  البشير خطابه  افتتح  الدينية، حيث  األيديولوجية  البشير  استخدم  كما 

بسم اهللا الرحمن الرحيم احلمد اهللا القائل د قائال: " والصالة والسالم على سيدنا محم

والسالم على خير   والصالة  تفرقوا)  (واعتصموا بحبل اهللا جميًعا وال  تنزيله:  يف محكم 

الكرمي...   أجمعني... جماهير شعبنا  آله وصحبه  وعلى  أجمعني سيدنا محمد  خلق اهللا 

وبركاته منه  ورحمته  عليكم  اهللا  من  هناسالم  فاخلطاب  إشارة    "،  يف  اهللا  باسم  يبدأ 

باالعتصام بحبل اهللا   القرآنية اخلاصة  باآلية  الكالم، وكذلك استشهاده  واضحة ألهمية 
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يف  السودان  شهدها  التي  باألحداث  اخلطاب  الرتباط  واضحة  إشارة  يف  التفرق،  وعدم 

يلخص   أنه  كما  األزمة،  من  للخروج  طريق  خارطة  سيحتوي  اخلطاب  وأن  الوقت،  ذلك 

التفرق، كما حرص البشير على أن الغرض م ن اخلطاب وهو الدعوة إلى االحتاد وعدم 

شهدتها   التي  الدامية  لألحداث  ذهبوا ضحية  الذين  الشباب  على  حزنه  خطابه  يضمن 

واألكثر إيالًما هو احتسابنا وفقدنا فيها لنفر عزيز من أبناء الوطن  السودان، حيث قال: "

حفظ اهللا بالدنا  م البشير اخلطاب بالدعاء قائالً: ""، واختترحمهم اهللا وتقبلهم أجمعني 

تعالى  اهللا  ورحمة  عليكم  والسالم  املستقيم...  الصراط  إلى  وهدانا جميًعا  ووحد صفنا 

"، مما يعطي كالمه شيئًا من القداسة يستمده من قداسة الدين فيزداد تأثيًرا يف  وبركاته 

  اجلماهير وجذبهم عاطفًيا. 

الدستور والقانون باعتبارهما قوى ناعمة حتقق العدل واملساواة  واستخدم البشير قوة  

شهدت بعض أجزاء البالد احتجاجات خرجت مبطالب مشروعة  وعدم الظلم، حيث قال: " 

التزاًما   عنها  التعبير  حق  والقانون  الدستور  كفل  موضوعية  مطالب  وتلك  البداية...  يف 

ومن واقع مسئوليتنا الدستورية  "، " تلكات جلانب السلمية واملحافظة على النظام العام واملم 

والسالم للعودة واجللوس حتت سقف الوطن    أقول إننا لن نيأس من دعوة الرافضني للحوار 

  ". ومائدته الكبرى مبا يجنب بالدنا ويالت النزاع وسوءات الكراهية املقيتة 

تحقيق وأكد البشير على استخدامه للحوار، باعتباره أداة من أدوات الدميقراطية ل 

  " والتوافق  االستقرار:  التراضي  على  القائم  السياسي  االستقرار  لقد ظل هدف حتقيق 

الوطني هدًفا إستراتيجًيا... ويف سبيل ذلك اتخذنا منهاج احلوار طريًقا لبلوغ تلك الغاية  

" وإنهاء النبيلة"،  أنه يقود للسالم  إلى  بابًا للسالم إال وطرقناه، وال مسارًا يشار  ولم ندع 

  ".حلرب إال سلكناها

وعلى اجلانب اآلخر استخدم البشير األيديولوجية العسكرية ليس بطابعها الردعي،  

  " السودان:  استقرار  ناعمة حلماية  قوة  بوصفها  هذه ولكن  للنظر وضمن  اجلميع  أدعو 

  ". العملية لدور القوات املسلحة يف املشهد الوطني كحامية وضامنة لالستقرار
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  والهيمنة:   أيديولوجية القوة  .ب
تعد من   والقانون  الدستور  فقوة  رادعة،  كقوة  الناعمة  القوة  البشير  استخدم  كذلك 

السوداني أظهر   الرئيس  أن  إال  الظلم،  واملساواة وعدم  العدل  التي حتقق  الناعمة  القوى 

  " ومنها:  رادعة،  كقوة  اخلطاب  مواضع  بعض  يف  يف  استخدامها  الطوارئ  حالة  فرض 

واحد عام  ملدة  البالد  أنحاء  األمور  جميع  يحرك  كرئيس جمهورية  قوته  على  وللتأكيد   ،"

حسبما يريد، ويف محاولة استرضاء اجلماهير الثائرة وتهدئة املوقف السياسي الساخن  

" أنه:  إلى  البشير  الشعب  أشار  كل  عن  واألخالقية  الدستورية  مسئوليتي  واقع  من 

جميًعا أدعوكم  السالح،  وحملة  واملعارضني  منه  املوالني  إلى    السوداني  استثناء  وبال 

 ". التحرك إلى األمام من أجل الوطن

الليبي أو السوري يف الواقع السوداني، وهو ما  كما حّذر البشير من حتقق املصير 

القوى   هذه  رفض  حال  للقوة  استخدامه  بإمكانية  املعارضة  لقوى  منه  حتذيًرا  يعتبر 

  االستجابة لدعوات احلوار. 

  املستخدمة يف اخلطاب:إستراتيجيات اإلقناع  . 2
مجموعة  البشير  وّظف  اخلطاب  على  املترتب  اإلقناع  البشير  حتقيق  سبيل  ويف 

اآلخر   وتقدمي  إيجابًيا،  النفس  تقدمي  يف:  متثلت  اإلقناعية،  اإلستراتيجيات  من  متنوعة 

سلبًيا، والتكرار، والتخويف، والتسمية، واألمل يف املستقبل، وسيتم توضيحها على النحو  

  : اآلتي

  إستراتيجية تقدمي النفس إيجابًيا:   .أ
التفضيل  أو  التصرف  هذا  وُيعد  إيجابًيا،  أنفسهم  وصف  الساسة  يفضل  ما  عادة 

اإلدراكي   التفاعل  إستراتيجية  من  يف ضوء    –جزًءا  النفس  بتقدمي  املعروف  االجتماعي 

املتلقني ب انطباع إيجابي لدى  انطباع سلبي وترك  أو على األقل لتجنب أي  نحو  إيجابي، 

على  )43( عام وهي  إيجابًيا،  النفس  تقدمي  إستراتيجية  من  مختلفة  أمناط  ثالثة  وهناك   ،

النحو اآلتي: عندما يقوم املتحدث باحلديث عن مجموعته أو حكومته، وعند احلديث عن  

بالده، وعند احلديث عن نفسه، فحني ميثل النمطان األوليان نوًعا من أنواع املديح الذاتي 

ير مدًحا شخصًيا، يهدف إلى تأكيد شخصية املتحدث اجليدة السياسي، ُيعد النمط األخ

  القادرة الراغبة يف مصالح الوطن.  
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قام  حيث  إيجابًيا،  النفس  تقدمي  يف  التنويع  حاول  البشير  أن  اخلطاب  من  تبني 

مؤكًدا  (نا)،  املتصل  الضمير  استخدم  حيث  منها  جزًءا  باعتباره  السودان  عن  باحلديث 

السوداني الشعب  منها حيث    على قوة  الظروف وهو عضو  السودانية يف مواجهة  واألمة 

لقد كانت أحداث األيام املاضية اختبارًا عظيًما دمج ذاته مع الشعب، ومن أمثلة ذلك: "  

الوطنية   حلكمتنا  رصيًدا  ستكون  عظيمة  ودروس  بعبر  منها  وخرجنا  وشعب  كأمة  لنا 

األزمات اشتداد  وعند  احلاجة  ساعة  نستدعيها  وجه  "   "،املمتدة  يف  صامًدا  شعبنا  ظل 

سنخرج إن شاء اهللا من هذه املرحلة  "، "األيام كلما قابلته الظروف وأحاطت به التحديات

والناهضة   املستقرة  أمتنا  بناء  استكمال  على  إصرارًا  وأكبر  وحدة،  وأكثر  شكيمة،  أقوى 

  ".  واملتطلعة إلى املستقبل

خ من  السوداني  الشباب  ُوّد  مخاطبة  البشير  يف  وحاول  دورهم  على  التأكيد  الل 

  " السودان، ومن ذلك:  اإلنقاذ... إمنا قامت نهضة  التي قامت يف عهد  املشروعات  فكل 

لن   الصروح  هذه  شادت  أياٍد  أن  نثق  وأننا  املخلص،  السوداني  الشباب  وطاقات  بأفكار 

  ". تكون معوالً يف هدمها وتخريبها بإذن اهللا

بتع الشخصي  املديح  إلى  البشير  "  كما جلأ  ومنها:  احلكم  ومآثره يف  إجنازاته  ديد 

الشوائب   من  السياسية  احلياة  تنقية  على  نعمل  احلكم  يف  مسيرتنا  طوال  ظللنا  لقد 

"، كما عّدد البشير املجاالت التي جلأ فيها إلى احلوار  وتوسيع مساحة احلريات العامة...  

ركات الوطنية حاضرة  مع القوى السياسية مؤكًدا على أن جمع الشمل الوطني وبناء املشت 

  " أعماله:  جدول  يف  على  وبقوة  القائم  السياسي  االستقرار  حتقيق  هدف  ظل  لقد 

مسئولية   تولينا  فجر  منذ  لتحقيقه  سعينا  إستراتيجًيا  هدًفا  الوطني  والتوافق  التراضي 

  ".  إدارة البالد... ويف سبيل ذلك اتخذنا منهاج احلوار طريًقا لبلوغ تلك الغاية النبيلة 

النفس  ويف   تقدمي  إستراتيجية  من  آخر  منط  طريق  عن  البشير  يحاول  احلقيقة 

" الرد  أن  تأكيد  سياساته  على  الشرعية  إضفاء  أجل  من  يوظفها  التي  احلازم  إيجابًيا 

"الصارم سياسة  ُيعد  املسلحة  املعارضة  على  خلدمة مسؤولة"  الفضلى  الطريقة  ألنه   "

أن اخلطاب  واقع  من  أكد  حيث  السوداني،  "  الصالح  الدستورية  ه:  مسئوليتي  واقع  من 

  ". واألخالقية عن كل الشعب السوداني املوالني منه واملعارضني وحملة السالح
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  تقدمي اآلخرين سلبًيا: إستراتيجية  .ب
عادة ما تتحد إستراتيجية تقدمي النفس إيجابًيا بإستراتيجية تقدمي اآلخرين سلًبا  

لقواعد  تبًعا  وذلك  السياسي،  اخلطاب  ضمن  اآلخرين  من  االنتقاص  إستراتيجية  أو 

(النفسي   املجموعاتي  تعد   –االستقطاب  الداخل واخلارج؛ لذلك  االجتماعي) ملجموعتي 

خطوة مهمة يف اخلطب السياسية التي تأتي يف أعقاب إستراتيجية االنتقاص من "اآلخر"  

السياسية أنها  )44( االحتجاجات  يرى  التي  االحتجاجات  أن  إلى  اإلشارة  ذلك  أمثلة  ، ومن 

محاولة  حق دستوري، إال أن هناك أطراًفا مجهولةً حتاول القفز عليها، ومثال ذلك قوله: "

ل على استغاللها، لتحقيق أجندة  البعض القفز يف الصف األول لتلك االحتجاجات، والعم 

  ". تتبنى خيارات صفرية مجهولة تقود البالد إلى مصير مجهول

  التكرار:  إستراتيجية  .ج
وكثرة   مختلفة،  سياقات  يف  املبدأ  أو  الفكرة  عرض  تكرار  على  السلوب  هذا  يعتمد 

، ومن  ) 45( التكرار عامل نفسي مهم وهو أن تصبح األمور من كثرة تكرارها كأنها أمر واقع 

ذلك، تأكيد البشير على اتخاذه منهاج احلوار لتحقيق االستقرار السياسي أكثر من مرة يف  

  " سقف  اخلطاب:  واجللوس حتت  للعودة  والسالم  للحوار  الرافضني  دعوة  من  نيأس  لن 

لقد ظل هدف حتقيق االستقرار السياسي القائم على التراضي والتوافق هدفا  "، و"  الوطن 

و" إستراتيجيا  النبيلة . "،  الغاية  تلك  لبلوغ  منهاج احلوار طريقا  اتخذنا  ذلك  "،  .. ويف سبيل 

... ولم ندع باًبا للسالم إال وطرقناه، وال مساًرا يشار إلى أنه يقود للسالم وإنهاء  وكذلك " 

سلكناه  إال  و" احلرب  أعوام  "،  الثالثة  قرابة  استمر  شامل  وطني  بحوار  ذلك  كل  توجنا   ...

قناعة منا بأن احلوار هو الوسيلة  "   ... ال بديل للحوار إال احلوار "، و" ية فأنتج الوثيقة الوطن 

  ". األولى واألخيرة الستكمال بناء وطن يسع اجلميع 

وقد استخدم البشير التكرار للتأكيد على أن األحداث التي تشهدها السودان لن حتل  

 " ذلك:  أمثلة  ومن  مجهول،  مصير  إلى  ستقوده  ولكن  البع مشاكله،  يف  محاولة  القفز  ض 

تقود   مجهولة  صفرية  خيارات  تتبنى  أجندة  لتحقيق  االحتجاجات...  لتلك  األول  الصف 

" لن نيأس من دعوة الرافضني للحوار والسالم... مبا يجنب  "، و البالد إلى مصير مجهول 

... اخليارات الصفرية والعدمية لن حتل  "، و" بالدنا ويالت النزاع وسوءات الكراهية املقيتة 
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ما يجب أن يقودنا إليه مسار احلل الوطني املتوافق واملتراضي عليه حتًما  "، و" لبالد مشكلة ا 

  ". ليس هو اخليارات الصفرية ولغة اإلقصاء بصرف النظر جاءت من مواٍل أو من معارض 

  التخويف: إستراتيجية  .د
استخدام التخويف أسلوب فاعل يف عملية اإلقناع، فأسلوب التخويف يستغل حاجة  

، لذا استخدمه البشير بشكل واضح )46( أساسية من حاجات اإلنسان وهي حاجته لألمان

" ذلك:  أمثلة  ومن  اخلطاب،  لتلك  يف  األول  الصف  يف  القفز  البعض  محاولة 

مصير   إلى  البالد  تقود  مجهولة  صفرية  خيارات  تتبنى  أجندة  لتحقيق  االحتجاجات... 

الكر سموم  بث  هو  للقلق  إثارة  واألكثر  الوطن مجهول،  أبناء  بني  واإلقصاء  و"  اهية  لن  "، 

وسوءات  النزاع  ويالت  بالدنا  يجنب  مبا  والسالم...  للحوار  الرافضني  دعوة  من  نيأس 

ومن األفضل للوطن وقواه السياسية أن يكون ذلك بالتدافع احلسن "، و"الكراهية املقيتة

املختلفة األجيال  بني  البناء  و"  واحلوار  والع"،  الصفرية  مشكلة اخليارات  حتل  لن  دمية 

و"البالد حلًما    ... "،  يوًما  دولها  كانت  بعيدة  مننا  ليست  شعوب  مصائر  بالدنا  يجنب 

  ".ومقصًدا لعدد غير يسير من طالبي ظروف حياة أفضل من أبناء شعبنا الكرام

  التسمية:  إستراتيجية  .ه
وعاطفة   معنى  التي حتمل  والصفات  األسماء  استخدام  األسلوب  معينة  ويعني هذا 

تكون   وقد  تكون سلبية  وقد  إيجابية  التسمية  تلك  تكون  وقد  باملوصوف،  إلصاقها  ويريد 

، فقد حاول البشير التقليل من )47( تخفيًفا ملصطلحات أخرى لها وقع سلبي على املتلقي

" بتسميتهم  مجهولة  السودان ملصائر  قيادة  تريد  التي  اخلارجية  األطراف  "،  البعضشأن 

محاولة البعض القفز يف الصف األول لتلك االحتجاجات والعمل : "حيث قال يف اخلطاب

مصير   إلى  البالد  تقود  مجهولة  صفرية  خيارات  تتبنى  أجندة  لتحقيق  استغاللها  على 

"، حيث قال:  الرافضني للحوار والسالم"، ويف مواضع أخرى من اخلطاب نعتهم بـ"مجهول

للعو"   والسالم  للحوار  الرافضني  دعوة  من  نيأس  الوطن  لن  سقف  حتت  واجللوس  دة 

"، كذلك وصفهم  ومائدته الكبرى مبا يجنب بالدنا ويالت النزاع وسوءات الكراهية املقيتة

ِع أن تلك املخرجات هي احلق املطلق فسعينا بها  "، ومن أمثلة ذلك: " حملة السالحبـ" لم َندَّ

ا للسالم إال طرقناه وال  زاًدا معرفًيا للتواصل والتحاور مع حملة السالح وقتئذ ولم ندع بابً 

سلكناه إال  احلرب  وإنهاء  للسالم  يقود  أنه  إلى  يشار  و"مسارًا  مسئوليتي "،  واقع  من 
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"،  الدستورية واألخالقية عن كل الشعب السوداني املوالني منه واملعارضني وحملة السالح

وحتقيق  و"   احلرب  وقف  أجل  من  التفاوض  خطى  لتسريع  السالح  حملة  السالم أدعو 

  ". لتكون جزًءا من ترتيبات بناء الوطن ومستقبله

" أسماهم  من  بني  الفصل  اخلطاب  يف  حاول  البشير  أن  يالحظ  "  البعض كما 

"، وبني املعارضة، ألنه من بداية اخلطاب أقّر  حملة السالح" و"الرافضني للحوار والسالمو"

لجميع حيث قال: "...  باحلق الدستوري لهم يف االعتراض، حيث جدد تعهده باالستماع ل

بأن أقف من منصة قومية... ألكون على مسافة واحدة من اجلميع موالني   العهد  أجدد 

"  ومعارضني قال:  حيث  الشباب  وجذب  واستقطاب  للحوار  للجميع  دعوته  وكذلك   ،"

أخصص الدعوة الصادقة لقوى املعارضة التي ال تزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته 

أدعو جميع من ذكرت أنفا من قوى سياسية ومجتمعية وحركات  "، و"  مامللتحرك إلى األ

  ". مسلحة الستيعاب املتغير اجلديد يف املشهد السياسي واالجتماعي وهم الشباب

حاول البشير من خالل اخلطاب استيعاب الشباب واحتواءهم حيث خصص فقرات  

... سيظل لهم، ومن ذلك: "  كاملة من اخلطاب موجًها كالمه للشباب ومؤكًدا على انحيازه

وأميًنا... انحياًزا صادًقا  الشباب  الشباب من انحيازنا لشريحة  "، كما حاول مخاطبة ود 

فكل املشروعات الكبرى التي قامت يف عهد اإلنقاذ... إمنا قامت بأفكار خالل مدحهم: "  

ت لواء "، كما أن البشير طالب الشباب باالنضواء حتوطاقات الشباب السوداني املخلص

ونحن اليوم أكثر قناعة من أي وقت مضى بفتح  الوطن واملساهمة يف بنائه، ومن ذلك: "

الواعية  برؤيتها  الوطن  سفر  يف  مساهمتها  لتقدم  اجلديدة  األجيال  أمام  مشرًعا  الباب 

املتنوعة "وجتاربها  وكذلك:  كل "،  يف  لشبابنا  قومية  منصة  من  عالًيا  النداء  وارفع 

الو بأن  اإليجابية  الساحات...  طاقاتكم  إلى  وتآزركم  توحدكم  إلى  احلاجة  أشد  يف  طن 

". كما لم ينس أن يلقي بجزء من املسئولية على القوى السياسية بضرورة  وأفكاركم البناءة

  " للشباب:  وحركات استيعابها  ومجتمعية  سياسية  قوى  من  أنًفا  ذكرت  من  جميع  أدعو 

ال املشهد  يف  اجلديد  املتغير  الستيعاب  الشباب...  مسلحة  وهم  واالجتماعي  سياسي 

  ". فأغلبهم ليس جزًءا من التنظيمات والقوى السياسية املوجودة بالساحة اآلن
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  األمل يف املستقبل: إستراتيجية  .و
ميكن   التي  اإليجابية  والزوايا  النواحي  على  التركيز  على  األسلوب  هذا  ويعتمد 

ل والتبشير مبجيئها يف أقرب  حتقيقها يف املستقبل، فهو مجرد سرد بعض الوعود واآلما

وقت، وهو ما يجعل اجلمهور متعاطًفا مع اخلطيب ملا يحمله من إيجابية وإمكانية تغيير 

األفضل إلى  ")48(الواقع  البشير:  خطاب  يف  ذلك  على  األمثلة  ومن  انحيازنا ،  سيظل 

احلاضر   جل  ميثلون  بأنهم  لقناعتنا  وأميًنا  صادًقا  انحياًزا  الشباب  وكل لشريحة 

"،  املستقبل... فالثقة فيهم وافرة والرجاء فيهم مأمول والفرصة لهم للقيادة والبناء قائمة

" األجيال وكذلك:  أمام  مشرًعا  الباب  بفتح  مضى  وقت  أي  من  قناعة  أكثر  اليوم  ونحن 

املتنوعة وجتاربها  الواعية  برؤيتها  الوطن  سفر  يف  مساهمتها  لتقدم  و"اجلديدة  من  "، 

واه السياسية أن يكون ذلك بالتدافع احلسن واحلوار البناء بني األجيال األفضل للوطن وق

... يرسم مسارًا آمًنا ملستقبلها دون "، و"  املختلفة، وهذا ما سنعكف عليه األيام القادمة...

ا ببعيدة   ".إقصاء أو عزل ألحٍد ويجنب بالدنا مصائر شعوب ليست ِمنَّ

  الوظائف األيديولوجية للخطاب: . 3
عن أيديولوجية األفراد واجلماعات، يقوم اخلطاب السياسي بأداء مجموعة من  وكتعبير  

، وهو ما  ) 49( الوظائف األيديولوجية تتمثل يف: تعميم اخلاص، والتبرير، ومنح األخطاء طابًعا أبدًيا 

  سيتم توضيحه فيما يأتي: 

  تعميم اخلاص:  .أ
األيديولوجيا،   وظائف  أهم  من  الوظيفة  هذه  تقدمي تعتبر  يف  يتلخص  ومضمونها 

املصالح اخلاصة ملنتج اخلطاب على أنها مصالح عامة لكل أفراد املجتمع، أو على أنها  

املصالح العليا للشعب؛ فالبشير يعلم أن االحتجاجات التي تشهدها السودان ستضره هو  

...  قال: "  أوالً، إال أنه دمج ذاته يف الوطن، وطالب الشعب السوداني بالبناء واحلوار، حيث 

نحتاج جميًعا أن نتحرك لألمام من أجل الوطن، فلنمِض للبناء على ما هو متوافق عليه،  

 ". ونتحاور حول ما هو مختلف عليه

  التبرير:   .ب
أمًرا  وجوده  واعتبار  بل  قبوله،  وتسويغ  القائم  االجتماعي  النظام  تبرير  به  يقصد 

طبيعًيا، ومتتد وظيفة التبرير لتشمل التستر على قصور أداء النظام االجتماعي، وعجزه  
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عن حل املشكالت األساسية املثارة يف حلظة تاريخية محددة، وهذا التكنيك يعتمد على  

تي أدت إلى املوقف املثار بالنسبة لشخص معني أو قضيٍة ما، شرح األسباب والدوافع ال

 .)50(ومحاولة إقناع الناس بتلك املبررات وحتميتها

ويتخذ التبرير أمناًطا مختلفةً لعل أبرزها كما ورد يف خطاب البشير نسبة األخطاء  

االحتجاجات   إلى  أدت  التي  األخطاء  من اخلطاب حتليل  تبني  إلى غير مسبباتها، حيث 

النظام   أي  بإنتاجها،  يقوم  الذي  احلقيقي  السياق  عبر  يتم  لم  السودان  شهدتها  التي 

ياسية والفكرية، وإمنا يتم نسبتها إلى مصادر ال عالقة  السياسي القائم وممارساته الس

مسئولية  إلقاء  ذلك  ومن  جوهرية،  ليست  باخلطأ  عالقتها  كون  أو  ذاتها،  باألخطاء  لها 

"  البعض على أطراف مجهولة أطلق عليها "    -الذي قد يشهده السودان    -املصير املجهول  

" قال:  البعفقد  محاولة  هو  ومقلًقا  مقبول  غير  كان  لتلك  ما  األول  الصف  يف  القفز  ض 

االحتجاجات والعمل على استغاللها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات صفرية مجهولة تقود  

واألكثر إثارة للقلق هو بث سموم الكراهية واإلقصاء بني أبناء   البالد إلى مصير مجهول 

إلى   -ه  أي نسب  -الوطن"، وكما أنه علل سبب االحتراب الداخلي والتأزم السياسي وعزاه  

  ..." قال:  اإلجابة عليها حيث  يتم  لم  أسئلة  معلقة يف  وجود  التي ظلت  األسئلة احلرجة 

الوطن منذ االستقالل، وشكل عدم وجود إجابات متوافق عليها مصدرًا وسبًبا   سماوات 

ما هو  السودان؟  يحكم  كيف  أسئلة:  وهي  السياسي،  والتأزم  الداخلي  االحتراب  حلاالت 

  ". قتصادي؟ والهوية؟ وغيرها من األسئلة الوطنية نظامه السياسي؟ اال

  منح األخطاء طابًعا أبدّيًا:  .ج
فاألخطاء يف أيديولوجيا النظام االجتماعي ال يتم حتليلها بكشف أسبابها احلقيقية، 

الطبيعة  من  كجزء  وتقدم  تبدو  ولكنها  جذرية،  معاجلة  معاجلتها  نحو  التقدم  ثم  ومن 

ميكن ال  التي  األبدية،  خطاب   البشرية  يف  جاء  ما  ذلك  ومن  تغييرها،  أو  فيها  التأثير 

تظل التحديات واالبتالءات أقدارًا مسطرة يف حياة البشر لم يسلم  البشير؛ حيث قال: "  

الشعوب والرسل، وخاضت غمارها كل  األنبياء  االبتالءات منها حتى  أن  يبرر  "، وهو هنا 

  أقدار لم يسلم منها حتى األنبياء والرسل. 
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  :)51(ستراتيجية خلطاب البشيرالقوى اإل . 4

أضفاها  التي  العوامل  مجموعة  البشير  خلطاب  اإلستراتيجية  بالقوى  يقصد 

اخلطاب على قوة البشير أمام الشعب السوداني، ومن األساليب التي استخدمها البشير  

  للتواصل مع جماهير الشعب السوداني، وهي على النحو اآلتي: 

  والتعبيرات املألوفة: استخدام التاريخ   .أ
يعد أسلوب استخدام التاريخ من التقنيات املعتمدة لتوضيح األفكار املحورية ليصبح 

يفهمه   سياق  يف  وضعت  ألنها  األفكار،  تلك  وفهم  استساغة  على  قدرة  أكثر  اجلمهور 

واحلاضر واملستقبل إلكساب األفكار   –وخاصة القريب    –املستمعون؛ فالربط بني املاضي  

مبثلما ظل شعبنا املزيد من الواقعية وجعلها أكثر قابلية للفهم والقبول، ومن أمثلة ذلك: "

صامًدا يف وجه األيام كلما قابلته الظروف وأحاطت به التحديات سنخرج إن شاء اهللا من  

هذه املرحلة أقوى شكيمة وأكثر وحدة... وتظل التحديات واالبتالءات أقدارًا مسطرة يف  

البشر   والشعوبحياة  كل األمم  والرسل، وخاضت غمارها  األنبياء  منها حتى  "،  لم يسلم 

واملشكالت  السوداني  الشعب  بها  مرَّ  التي  املؤملة  التاريخية  للفترات  البشير  واستعراض 

التي مرَّ بها السودان واملستمرة لوقت إلقاء اخلطاب تكسب اجلمهور فاعلية املواصلة من  

أساليب إيضاح  إلى  الوصول  احلل   أجل  إستراتيجيات  فإن  وبالتالي  األزمات،  تلك  حل 

توضح جانًبا من حتقيق الرسالة، وهو ما فعله البشير حيث أشار إلى أنه طوال مسيرته  

" األزمات:  تلك  تنقية عمل على حل  ... ولقد ظللنا طوال مسيرتنا يف احلكم نعمل على 

العامة احلريات  مساحة  وتوسيع  الشوائب  من  السياسية  كان  احلياة  أنه  على  أكد  كما   ،"

ولم ندع بابًا للسلم إال طرقناه، وال مسارًا يشار إلى أنه  دائًما ساعًيا للسلم واحلوار: "...  

يقود للسالم وإنهاء احلرب إال سلكناه، فكانت اتفاقيات السالم الشامل، الشرق، أبوجا، 

لثالثة أعوام فأنتج والدوحة، والقاهرة، وتوجنا كل ذلك بحوار وطني شامل استمر قرابة ا

تقدمي  على  قادرًا  ومعرفًيا  وطنًيا  إرًثا  بوصفه  اإلرث  ذلك  لكل  ننظر  الوطنية.  الوثيقة 

منذ   الوطن  سماوات  يف  معلقة  ظلت  التي  احلرجة  الوطنية  األسئلة  على  اإلجابات 

  ".االستقالل
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  استخدام عبارات وصفية كوسيلة تعبيرية مساعدة:   .ب
للكل  البشير عن أفكاره  وتعني االستخدام املتميز  والعبارات الوصفية، حيث عّبر  مات 

املوضوعات   استقبال  من  املستمع  متكن  ثرية  صوًرا  الذهن  إلى  تستحضر  التي  بالكلمات 

... ما كان غير مقبوٍل ومقلًقا هو  واألفكار بطريقة عقلية ال تنسى، ومن األمثلة على ذلك: " 

لتلك االحتجا  الصف األول  القفز يف  البعض  لتحقيق  محاولة  والعمل على استغاللها  جات 

... واألكثر إثارة  "، و" أجندة تتبنى خيارات صفرية مجهولة تقود البالد إلى مصير مجهول 

للقلق هو بث سموم الكراهية واإلقصاء بني أبناء الوطن، واألكثر إيالًما هو احتسابنا وفقدنا  

روح لن تكون معوالً يف  ... وأننا نثق أن أياٍد  "، و" لنفر عزيز من أبناء الوطن  شادت هذه الصُّ

اهللا  بإذن  وتخريبها  و" هدمها  واستقرارها  "،  كرامتها  أجل صون  من  التي سالت  بالدنا   ...

والعنف   الفوضى  ملربع  أبًدا  تنكس  لن  والعهود  احلقب  كل  يف  الطاهرة  الشهداء  دماء 

لها  عاصما  وبناتها  أبنائها  صدور  يف  املركوزة  حكمتها  وستظل  التشرذم    واإلقصاء،  من 

والتمزق والضياع، وأن التسامح املوجود فطرة يف نفوس أبنائها وبناتها سيبقى نبراًسا لها  

  ". يف الليالي احلالكات واألوقات العصبيات 

  استقطاب اجلماهير إليه:  .ج
السوداني   الشارع  يف  املحتجني  خاصة  إليه  اجلماهير  استقطاب  البشير  حاول 

ار والسالم ليجنب السودان ويالت احلروب والكراهية: "  بإشاراته إلى أنه يفتح باب احلو

للحوار  الرافضني  دعوة  من  نيأس  لن  الوطن   إننا  سقف  واجللوس حتت  للعودة  والسالم 

املقيتة الكراهية  النزاع وسوءات  الكبرى مبا يجنب بالدنا ويالت  "، كما تبني من  ومائدته 

سيظل من موضع ألقواله مثل: "اخلطاب محاولة البشير استقطاب الشباب إليه يف أكثر  

انحيازنا لشريحة الشباب انحياًزا صادًقا وأميًنا لقناعتنا بأنهم ميثلون جلَّ احلاضر وكل 

املشروعة وطموحاتهم  وأحالمهم  املوضوعية  مطالبهم  ونتفهم  و"املستقبل،  فالثقة  "،   ...

وأننا نثق أن أياد   فيهم وافرة والرجاء فيهم مأمول والفرصة لهم للقيادة والبناء قائمة...

  ". شادت هذه الصروح لن تكون معوالً يف هدمها وتخريبها بإذن اهللا

 التأسف على الضحايا ومحاسبة املتسببني عن وقوع ضحايا:  .د
حاول البشير من خالل اخلطاب أن يتأسف على الضحايا ويبدي حزنه عليهم ويقدم  

 " ألسرهم:  الوطن  التعازي  أبناء  من  عزيز  لنفر  فيها  وفقدنا  احتسابنا  هو  إيالًما  واألكثر 
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أجمعني  وتقبلهم  اهللا  و" رحمهم  ألسرهم  "،  والتعازي  األحداث  يف  فقدناهم  من  اهللا  رحم 

أجمع  وللوطن  وقوع  املكلومة  عن  املتسببني  محاسبة  عن  شيئًا  يذكر  لم  البشير  أن  إال  "؛ 

وبشكل ضمن  آخر اخلطاب  إال يف  " الضحايا  قائالً:  النيابة  ي،  نتائج حتقيقات  انتظار  ويف 

  ". العامة وجلان التحقيق األخرى وتوصياتها... أتعهد أن يكون العدل والقانون هما الفيصل 

اجلماهير   الستمالة  البشير  خطاب  يف  املستخدمة  اللغوية  واحليل  األساليب  الثالث:  املحور 
  ). 52املحتجة( 

ا  الستكشاف  التحليلية  الدراسة  استخدمها  هدفت  التي  اللغوية  واحليل  ألساليب 

النحو   على  االقتصادي،  األوضاع  تردي  على  املحتج  السوداني  اجلمهور  الستمالة  البشير 

 اآلتي:  

  التهديد والتخيير:   .أ
املعجمية   االختيارات  يف  كبير  بشكل  يؤثر  أن  استطاع  املحتج  اجلمهور  أن  يتضح 

لطة وتوجب   السُّ تبرِّئ  التي  إن والداللية  لنقل  أو  بغير منشئ اخلطاب،  إلصاق املسؤولية 

استطاعوا أن يفرضوا على املؤسسة    - ومن خالل احتجاجاتهم    -املتظاهرين السودانيني  

ينسجم مع تطلعاتهم؛ حيث عكست  ما  السياسي وفق  بناء اخلطاب  السودانية  الرئاسية 

املرفوعة املطالب  بكل  املبطن  اإلقرار  للبشير  املعجمية  احلدث   اخليارات  احتواء  بغية 

حملة   بني  ما  اخلطاب  يف  ذكرهم  جاء  الذين  اآلخرين  على  املسؤولية  وإلقاء  التاريخي 

  السالح واملعارضني. 

الشعب  األول:  املستهدفني،  من  نوعني  بني  خطبته  يف  السوداني  الرئيس  فّرق  كما 

ن خالل  السوداني واملتظاهرين، والثاني: حملة السالح؛ حيث اعتمد اإلقصاء والقصر م

أن  اعتبار  هو  ذلك  ودليل  اخلطابية،  لأللفاظ  املوارب  والداللي  املعجمي  التوظيف 

حلياة  السعي  يف  متثلت  مشروعة  مبطالب  خرجت  السودان  شهدها  التي  االحتجاجات 

ضمًنا   أحياًنا  املعارضني  إلى  أشار  بينما  الصعبة،  االقتصادية  األوضاع  ومعاجلة  كرمية 

أو "البعض"،  كلمة  "حملة    مستخدًما  العدد:  محدد  غير  نكرة  اسم  باستخدام  صراحةً 

توجه   أنه  إلى  إضافة  إقصائية،  بأنها  لغة ميكن وصفها  معهم  استخدم  وهكذا  السالح"، 

يتبنون أجندة تتبنى خيارات صفرية  إليهم بخانة معجمية عنوانها الهدم إذ اتهمهم بأنهم " 
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التصنيف أن يتوجه إلى جمهورين    "، ولعله يود بهذامجهولة تقود البالد إلى مصير مجهول

  متعارضني متضادين: األول هو جموع الشعب السوداني، والثاني هو حملة السالح. 

تطويق   إلى  يسعى  البشير  أن عمر  السياسية  املوظف يف اخلطبة  املعجم  يؤكد  كما 

ألفاظ   من  استخدم  ما  من خالل  واضح  وهذا  أعدادهم،  ارتفاع  ومنع  املحتجني  جمهور 

يب، حيث حّذر من مصائر شعوب كانت دولها حلًما ومقصًدا لطالبي ظروف  تفيد التره

املحتجني   توعد  اخلطاب  خالل  من  فالبشير  السوداني،  الشعب  أبناء  من  أفضل  حياة 

البشير مستجيب خلطاب  أن  االختيارات  هذه  تؤكد  احلاالت،  ويف جميع  غيرهم،  وحّذر 

أو بتهديد حملة السالح واملحتجني    اجلمهور، سواء باالعتراف بأحقية االحتجاجات تارة

  تارة أخرى؛ مما يدل على أن اجلمهور متحكم يف القدر الكبير من بنية النص واخلطاب.

  التقابل الداللي:  .ب
من خالل   إقرارها  يود  كان  محددة  أهداف  على حتقيق  خطبته  البشير يف  يراهن 

ستشعر البشير خطورة  سلطة اخلطاب، وألجلها سّخر اللغة واالختيارات التركيبية، فقد ا

املظاهرات فانكب على تبرئة نفسه من األفعال السياسية التي يقف املحتجون مناهضني  

لها، ولرمبا تكون خطبته مبنية على أساس خلق هوة وصراع بني املحتجني وغير املحتجني  

مراوغ   نسق  وفق  املتتالية  الداللية  التقابالت  باستخدام  وذلك  السوداني،  الشعب  من 

املسؤولية، هذه يتأرج التخلص من  أو  املحتجني،  وثني  إما تهدئة األوضاع  ح بني غايتني: 

  التقابالت هي: 

بالتسمية وتقدير احلجم: اإلحالة إلى املحتجني بألفاظ تفيد   التقابل األول:  -

التقليل من شأنهم أتى بالتعبير عنهم: (فئة من الشعب، والبعض)، أو إلصاق 

والتخر  السوادني  الصف  شق  وحملة  تهم  والسالم،  احلوار  (رافضني  يب 

السالح، وقوى املعارضة التي ال تزال خارج مسار الوفاق الوطني، واحلركات  

الكثرة   تفيد  بألفاظ  املحتجني  غير  إلى  اإلحالة  املقابل  ويف  املسلحة)، 

واألجيال  السوداني،  والشباب  الشباب،  وشريحة  (شعبنا،  لهم  واالنتماء 

ال وبنات  وأبناء  األجالء اجلديدة،  وشيوخنا  السوداني،  الشعب  وكل  وطن، 

  ونساءنا املاجدات، والشعب السوداني يف الداخل واخلارج). 
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الثاني: - حرية    التقابل  إلى  أشار  حيث  االجتماعي:  الفعل  ومنط  باإلثبات 

والتخريب   اجلرائم  كل  بينما  السوداني،  الشعب  من  لكثير  بالنسبة  التعبير 

محتجني، وهو تقابل مقارن ومتصل باألول،  وخلق االغتراب جعلها منسوبة لل

ففي احلديث عن الشعب عامة يثبت فعل حرية التعبير، أما يف احلديث عن  

سموم  وبث  التخريب  فعل  فيعزو  السالح،  بحملة  املوصوفني  املحتجني 

الكراهية واإلقصاء لهم، وهكذا يصنف الشعب السوداني إلى صنفني: األول 

التظ بحق  يعترف  املحتجني  حملة  غير  هم  والثاني  لهم،  التعبير  وحرية  اهر 

للبالد يف سياق  الداخلي  لألمن  تهديًدا  ويعدها  أفعالهم  كل  فيجرم  السالح 

 تاريخي حساس للبالد واملنطقة.

الثالث: - الذي   التقابل  االختيار  بقرار  مرتبط  تقابل  وهو  والتهديد،  التخيير 

ن بالوعيد والتصرف  يتأرجح طرفاه بني خيار االستمرار يف االحتجاج املقرو

لن نيأس من دعوة الرافضني للحوار للسالم للعودة واجللوس  بحزم وعنف: "  

حتت سقف الوطن ومائدته الكبرى مبا يجنب بالدنا ويالت النزاع وسوءات 

املقيتة و"الكراهية  ذلك    "،  يكون  أن  السياسية  وقواه  للوطن  األفضل  من 

األجيال بني  البناء  واحلوار  احلسن  و" املختلفة   بالتدافع  بالدنا    "،  يجنب 

ِمّنا ببعيدة كانت دولها يوًما حلًما ومقصًدا لعدد غير   مصائر شعوب ليست 

الكرام أبناء شعبنا  من  أفضل  من طالبي ظروف حياة  و" يسير  اخليارات   "، 

البالد مشكلة  لن حتل  والعدمية  بتحسن  الصفرية  املقرون  التراجع  وخيار   ،"

" االقتصادية:  صاألوضاع  جديدة سيتسع  مقترحات  ألي  وأسماعنا  درنا 

العزيز وطننا  بناء  يف  و"تساهم  واألخيرة    "،  األولى  الوسيلة  هو  احلوار 

اجلميع يسع  وطن  بناء  و"الستكمال  االقتصادي  "،  التحدي  أن صدى  وحيث 

اقتصادية   تدابير  فإن  السوداني  الشعب  منازل  أبواب  كل  على  بعنف  يطرق 

جديدة... إلجنازها إلى حني استكمال محكمة ينبغي أن تتخذ بحكومة مهام  

الضروري لوقتها  احلوارية  كان  العملية  البشير  أن  إلى  يشير  التقابل  هذا   ،"
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السوداني   الشعب  على  يضيق  وبذلك  املتظاهرين،  عدد  ارتفاع  من  متخوًفا 

 هامش االختيار. 

وهنا يظهر سوء توظيف السلطة عن طريق لغة اخلطاب، فالهدف األول للبشير هو 

مسار تبرئ استفحال  حالة  يف  إليه  سيؤول  ما  أو  الوضع  إليه  آل  مما  الرئاسية  صفته  ة 

جهة   من  الشعب  بني  الهوة  وتوسيع  السوداني  املجتمع  يف  شرخ  خلق  ثم  االحتجاجات، 

 واملحتجني من جهة أخرى؛ بذلك تظهر هذه املواجهات يف اآلتي: 

بترق"   تطالب  الشعب  من  فئة  تخرج  أن  عندنا  مرفوًضا  يكن  العامة  لم  األوضاع  ية 

ومعاجلة جوانب اخللل يف األداء احلكومي، ولكن ما كان غير مقبول ومقلًقا هو محاولة  

لتلك االحتجاجات والعمل على استغاللها لتحقيق أجندة   القفز يف الصف األول  البعض 

تتبنى خيارات صفرية مجهولة تقود البالد إلى مصير مجهول، واألكثر إثارة للقلق هو بث  

أخصص الدعوة الصادقة لقوى املعارضة  "، و"  م الكراهية واإلقصاء بني أبناء الوطنسمو

التشاور  الوفاق الوطني ووثيقته للتحرك لألمام واالنخراط يف  التي ال تزال خارج مسار 

أدعو حملة السالح لتسريع  "، و"  حول قضايا الراهن واملستقبل عبر آلية حوار يتفق عليها

و أجل  من  التفاوض  بناء خطى  ترتيبات  من  جزًءا  لتكون  السالم  وحتقيق  احلرب  قف 

  ". الوطن ومستقبله

يتبني مما سبق أن البشير استطاع أن يرسم معالم الهوة الفاصلة من خالل سلطة  

السابقة   الداللية  التقابالت  فعبر  أشرنا،  كما  واملنطقية  اللغوية  واالختيارات  اخلطاب 

بال اخلطاب  دائرة  من  نفسه  البشير  ببناء أخرج  البشير  قام  كما  منشئه،  أنه  من  رغم 

املحتوى الداللي للخطبة على منطق التقابل حتى يقف هو واملوالون من الشعب السوداني  

يف الضفة البريئة، ووضع املحتجني من حملة السالح يف ضفة اإلدانة، ليمكنه أن يبسط  

ما يقع، كما جنح يف  هيمنته على دائرة اخلطاب، وشيد لنفسه موقًعا بريئًا يف خضم كل  

  إقرار الهوة بني املحتجني وغير املحتجني على صعيد اخلطاب.

  التلطيف اللغوي:  .ج
اللغوي؛  للتلطيف  استخدامه  خطابه  يف  البشير  إليها  جلأ  التي  اللغوية  احليل  من 

القتلى   وسقوط  املحتجني  قمع  مشاهد  من  اإلعالم  وسائل  تناقلته  ما  إلى  فبالنظر 
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واجلرحى، وما صّرح به يف خطبته، يبدو أنه حاول قصارى جهده أن يخفف من خطورة  

لقد كانت أحداث األيام املاضية  ممارسات قوات األمن السودانية يف الشارع، حيث قال: "  

حلكمتنا   رصيًدا  ستكون  ودروس  بعبر  منها  وخرجنا  وشعب،  كأمة  لنا  عظيًما  اختبارًا 

سا نستدعيها  املمتدة  األزماتالوطنية  اشتداد  وعند  احلاجة  و"  عة  بعض  "،  شهدت  لقد 

احلياة  نحو  السعي  وهي  البداية  مشروعة يف  احتجاجات خرجت مبطالب  البالد  أجزاء 

الصعبة االقتصادية  األوضاع  ومعاجلة  و"  الكرمية  األحداث "،  فقدناهم يف  من  اهللا  رحم 

يقات النيابة العامة وجلان والتعازي ألسرهم املكلومة وللوطن أجمع ويف انتظار نتائج حتق

  ". التحقيق األخرى وتوصياتها

  االستعطاف:   .د
أخاطبكم  استخدم البشير أسلوب االستعطاف يف نواٍح متعددة من اخلطاب، منها: "  

الوطني  تاريخها  يف  ومعقدة  صعبة  مرحلة  جتتاز  وبالدنا  و"  اليوم  هو  "،  إيالًما  األكثر 

نحتاج جميًعا أن نتحرك لألمام من  "، و"  الوطن احتسابنا وفقدنا فيها لنفر عزيز من أبناء  

الوطن  و"  أجل  اإليجابية  "،  طاقاتكم  وإلى  وتآزركم  توحدكم  إلى  احلاجة  أشد  يف  الوطن 

البناءة  و"  وأفكاركم  كرامتها  "  صون  أجل  من  سالت  التي  بالدنا  إن  الشرفاء  املواطنون 

تنت  لن  والعهود  الطاهرة يف كل احلقب  الشهداء  الفوضى  واستقرارها دماء  ملربع  أبًدا  كس 

السياق  والعنف واإلقصاء  ألقى اخلطبة مستشعًرا خطورة  البشير  أن  ينكشف مما سبق   ،"

التاريخي احلافل باملآزق السياسية واإلحساس بالتورط املحتم واخلوف من تفاقم الوضع،  

ويضاف إلى ذلك وعي الشعب السوداني واحتجاجه على األوضاع االقتصادية الصعبة التي  

هدها السودان، ويظهر ذلك التلطف والتودد وأسلوب االستمالة بشكل واضح يف النعوت  ش 

"،  الشباب السوداني املخلص "، و"  فقدنا فيها لنفر عزيز من أبناء الوطن اآلتية وأصحابها: "  

الوطن و"   وبنات  و"  أبناء  الكرام "،  شعبنا  و" أبناء  العزيز "،  و"  وطننا  األجالء  "،  لشيوخنا 

  ". ولنسائنا املاجدات ولكل قطاعات الشعب السوداني الكرمي يف الداخل واخلارج 

والتخيير   التهديد  بني  ما  تأرجح  خطابه  خالل  من  البشير  أن  سبق  مما  نخلص 

وتقويض   اخلطبة  إضعاف  التأرجح  هذا  شأن  من  وكان  واالستعطاف،  اللغوي  والتلطيف 

ودان شهد ارتفاع وتيرة االحتجاجات  سلطتها اللغوية، خصوًصا أن سياق األحداث يف الس 
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باعتباره   نفسه  تقدمي  إعادة  البشير حاول  أن  كذلك يالحظ من خالل اخلطاب  الشعبية، 

األجدر واألقدر على حل املشاكل وجتاوز األزمة، غير أن مرحلة ما بعد إلقاء خطبة البشير  

ميه الفعلية، بل  أكدت أن كل ما بذله البشير على صعيد اخلطاب لم يوصله إلى حتقيق مرا 

املظاهرات   أكدت  فقد  منصبه؛  من  البشير  عزل  إعالن  مت  حتى  التظاهرات  حدة  زادت 

الشعبية بعد خطبة البشير أنه لم يحقق أية نتائج مسطرة من لدنه، إذ لم يبد اجلمهور أية  

واتسعت   املتظاهرين  أعداد  تزايدت  حيث  باملقاومة؛  اخلطبة  واجه مضامني  بل  استجابة، 

اال  املتظاهرين  رقعة  بني  الصراع  احتدم  كما  تقريًبا،  السودان  عموم  لتشمل  حتجاجات 

  والشرطة حتى أعلنت القوات املسلحة عزل البشير من منصبه. 

بنية  عناصر  بني  والتمييز  التفريق  على  قائمة  سياسية  خلطبة  ميكن  ال  عموًما 

ي لم  منشئها  أن  كما  واألفكار،  األهداف  رامته من  ما  أن حتقق  النسق  اجلمهور  إلى  نتبه 

التهديد والتخيير والتلطيف واالستعطاف مما  الهابط ملوقفه السياسي الذي تأرجح بني 

فضح ضعف املوقف السياسي للبشير وتخوفه من املستقبل القريب، حتى إنه راهن على  

  استعطاف الشعب واستمالته. 

  اخلامتة  
حتليل اخلطاب السياسي حقل معريف يهتم بدراسة التواصل السياسي يف املجتمع؛ 

من   غيرها  أو  الرموز  أو  اإلشارات  أو  الصور  أو  العبارات  أو  النصوص  بواسطة  سواء 

يعمل   كيف  فهم  هو  السياسي  اخلطاب  حتليل  من  والهدف  اإلقناع،  وأدوات  اآلليات 

ًبا باحلصول على السلطة أو االحتفاظ بها  اخلطاب، وكيف ُينجز وظائفه التي ترتبط غال

ي  ذعمر البشير، الوإضفاء الشرعية عليها، وذلك بالتطبيق على اخلطاب األخير للرئيس  

اجلمعة   يوم  إلقاؤه  وسياقه،   2019فبراير    22مت  اخلطاب  إنتاج  على ظروف  للتعرف 

  وبنيته الشكلية بوصفه فعالً اجتماعًيا.

ا اخلطاب  حتليل  انتقل  وقد  على هذا  التركيز  من  العشرين  القرن  خالل  لسياسي 

منشئ اخلطاب إلى التركيز على متلقيه، فحظي اجلمهور بعناية بالغة يف التحليل النقدي 

وبنيته   املستهدف  اجلمهور  معتقدات  يستحضر  اخلطاب  منشئ  ألن  السياسي،  للخطاب 

 كل مراحل  اإلدراكية، وأداء صاحب اخلطاب ُمسير ومتحول حسب استجابات اجلمهور يف
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ب  الدراسة  اهتمت  لذا  اخلطاب؛  استخدمها إنتاج  التي  اللغوية  واحليل  األساليب  رصد 

بناء   يف  االقتصادية  األوضاع  تردي  على  املحتج  السوداني  اجلمهور  الستمالة  البشير 

  خطبته األخيرة.

باستخدام  اخلطاب  حتليل  دراسة  يف  التكاملي  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد 

"فيركلوف" و"فان دايك" لتحليل اخلطاب، وذلك للدمج بني التحليل النصي    مقاربة كل من 

احلجج  حتليل  إلى  باإلضافة  واأليديولوجي،  والثقايف  االجتماعي  والتحليل  للخطاب 

وتكنيكاته،  اإلقناع  وإستراتيجيات  والعقلي  العاطفي  املدخل  على  رّكزت  التي  البالغية 

  وذلك للوصول إلى فهم شامل للخطاب. 

  وتوصلت الدراسة التحليلية خلطاب البشير إلى النتائج اآلتية:
لو وقفنا عند حدود الدراسة النصية خلطاب البشير جنده حقق شروطه األساسية 

بالقوة   اتسم  الشكل  حيث  من  فاخلطاب  املتلقني؛  أسماع  يف  قوًيا  ليظهر  االتصال  يف 

بدو لنا أن اخلطاب قد حقق والتأثير، فهو نص متكامل. ومن خالل الدراسة التحليلية ي

شروطه األساسية يف االتصال، واستخدم (األيديولوجية واحلجج االقناعية) ليظهر قوًيا  

بحكم   التأثير  قوة  من  مزيًدا  كلماته  مينح  أن  البشير  استطاع  حيث  املتلقني،  أسماع  يف 

قادرًا يعد  لم  رئيس  أمام  أننا  السياق جند  إطار  ولكن يف  على    موقعه كرئيس جمهورية، 

السيطرة، ويعيش يف موقف سياسي ضعيف هددته االحتجاجات التي عمت مناطق كثيرة،  

وإعالن العصيان على كل القرارات التي أصدرها، فباتت ووعوده ال تعني شيئًا للمحتجني  

كل  تغيب  اخلطاب  هذا  ففي  لذا  فقط؛  والرحيل  بالتنحي  يطالبون  ظلوا  أنهم  بدليل 

أدوات   أرادها  التي  العتاب  الوسائل  أو  الندم  أو  البوح  من  ونوًعا  وعوًدا  وباتت  للتواصل، 

الشعب   رغبات  عن  يعبر  أن  يريد  تفويض،  نص  بات  وباألحرى  تالفيه،  ميكن  ما  على 

فيه من   ما  أدركت اجلماهير  والتقويض،  االستسالم  إلى  املقابل مييل  لكنه يف  ومطالبه، 

طل إجابة  عن  والتقصير  والتبرير  واالعتذار  أعطى االستجداء  مما  املتنوعة،  باتهم 

للمحتجني قوة دفع إضافية وتفاؤالً بأن أيام البشير أصبحت معدودة، وأن األمور باتت يف  

ضد   السوداني  الشعب  فعل  ردة  من  واضًحا  ذلك  وكان  السودانية،  املسلحة  القوات  يد 

  اخلطاب بعد سماعه، حيث ارتفعت أصوات املحتجني برحيل البشير أكثر من قبل. 
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ميكن  وبتحل البشير  عمر  السابق  السوداني  الرئيس  خلطاب  الشكلية  البنية  يل 

  تقسيمه إلى وحدات بنيوية كبرى، هي: 

االفتتاحية: افتتح اخلطاب بآية قرآنية تدعو لالحتاد وعدم التفرق، كما استخدم   .أ

النداء للشعب التأكيد على حبه ووالئه جلماهير الشعب السوداني،    أسلوب  مع 

  هم. وأنه املنتسب إلي

 املنت: الذي متحور حول:   .ب

قوى   - لبعض  اخلاصة  االعتبارات  فوق  السودان  مصلحة  إعالء  ضرورة 

 املعارضة. 

أطياف  - كل  مبشاركة  وذلك  السوداني،  الصالح  خلدمة  باحلوار  التمسك 

 الشعب السوداني مبا يف ذلك حملة السالح.

 رفض اإلقصاء والتمييز بني أبناء الشعب السوداني. -

 ي يهدف للوصول إلى حلول يقبلها جميع أطراف احلوار.الدعوة حلوار وطن -

 محورية دور القوات املسلحة لضمان جناح عملية التفاوض واحلوار.  -

أهمية دور الدبلوماسية لدعم موقف النظام على الصعيد اخلارجي إقليمًيا  -

 وقارًيا وعاملًيا.

وتقدمي    . ج  األحداث  لضحايا  دعاء  عن  عبارة  وجاءت  ألسرهم،  اخلامتة،  التعازي 

 . والتعهد بأن يكون العدل والقانون هما الفيصل 

لكن عند استخدام أدوات حتليل اخلطاب النقدي تبني أن الُبنى األيديولوجية للخطاب  

فيركلوف  "نورمان  ملدرسة  البشير،  وفًقا  يخفها  لم  أيديولوجية ظاهرة  ُبنى  إلى:  انقسمت   "

والقوات   والقانون  الدستور  إلى  واإلشارة  الدينية،  النصوص  استخدام  على  حرصه  مثل: 

املسلحة، والتخويف من حتقق املصير الليبي والسوري، وأخرى ضمنية تستتر خلف املعنى  

إلقاء اخلطاب من أمام القصر    ميكن الكشف عنها من دالالت السياق غير الظاهرة، مثل 

استخدام   وعدم  مباشرة،  اخلطاب  ونقل  الوطنية،  املالبس  ارتداء  على  وحرصه  الرئاسي 

األوراق لقراءة اخلطاب لرفع درجة التواصل مع اجلمهور، كما تبني من الدراسة التحليلية  
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كانت:  املتلقني  يف  للتأثير  البشير  وّظفها  التي  االقناعية  اإلستراتيجيات  النفس    أن  تقدمي 

  إيجابًيا، وتقدمي اآلخر سلبًيا، والتكرار، والتخويف، والتسمية، واألمل يف املستقبل.  

موقًفا   يعيش  كان  السابق  السوداني  الرئيس  أن  إلى  التحليلية  الدراسة  خلصت  وقد 

الرئيس والشعب لم   سياسًيا ضعيًفا بسبب االحتجاجات، فاملوضوعات أصل اخلالف بني 

ديث عن اإلصالح ومحاربة الفساد وتشكيل اللجان والوعود بالدميوقراطية  يتم حلها، واحل 

أمام   "مناورة"  مجرد  كونها  تتعد  لم  كلمات،  مجرد  الشباب يف مضمونها  واحتواء  واحلرية 

  املطالب السياسية للمحتجني السودانيني.  

اه كما حاولت الدراسة احلالية عدم االقتصار على دراسة اخلطاب وصانعه، بل تتعد

إلى االهتمام بدور اجلمهور يف العملية التواصلية وتأثيرها على بنية اخلطاب، وذلك من 

التي استخدمها البشير الستمالة اجلماهير  اللغوية  خالل الكشف عن األساليب واحليل 

للجمهور   أن  إلى  التحليلية  الدراسة  توصلت  حيث  االقتصادية،  األوضاع  على  املحتجة 

مباش وتداخالت  أن فاعلية  إذ  للبشير؛  السياسي  اخلطاب  بناء  يف  مباشرة  وغير  رة 

التواصل  وإمنا  للخطاب،  السلبي  التلقي  مجرد  على  تتوقف  ال  اجلمهور  استجابة 

يكون  وقد  وتفسيره،  اخلطاب  إنتاج  يف  فاعل  عنصر  هو  الواعي  واحلراك  اجلماهيري 

تبني   فقد  له؛  املقاومة  حد  إلى  تصل  للخطاب  ناقدة  تفسيرات  الدراسة  للجمهور  من 

ملواجهتهم   اخلطاب  من  كبير  حيز  لتخصيص  البشير  أرغموا  املحتجني  أن  التحليلية 

رامته من   البشير لم حتقق ما  إال أن خطبة  والتخيير واالستمالة واالستعطاف  بالتهديد 

  األهداف واألفكار.
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ة و  ات راسات االس ة، لل اد ة واالق اس   .135 - 97)، ص: 2019ال
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