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 استهالل

 

                            

Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya 

dan Dia berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam Keadaan 

aman".(Qs. Yusuf:99) 
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 اإلهداء

الذان  المحبوبةيوسف  مسفرةالمحترم وأمي  ناصر الدين بدريأبي  .1
يرباني من صغاري حتى اآلن، عسى الله أن يطّول عمرهما، وأن 

 يحفظهما ويرحمهما فى الدين والدنيا، ويغفر ذنوبهما فى اآلخرة. 
جميع أهلي فى ماالنق, جدي محمد إدريس و جدتي ميمونة و خالي  .2

 حافظ علمي و خالتي جنة.
جميع أهلي, خصوص خالي عبد المجيد يوسف و خالتي ناجية  .3

 الذان يشجعاني فى نجاح عملية هذا البحث علمي. وسفي
 جميع عائلتي الذين يدعون لنجاح حياتي، بارك الله لهم .4
معهد و فى  لكرام فى مدرسة ابتدائية,ا يواألستاذات يجميع األساتذ .5

الذين يربني ويعلمني بكل  برندوان سومنب مادورا اإلسالمي األمين
 الصبر والرحمة.

بارك الله  2102جميع أصدقائي قسم اللغة العربية وأدبها خاصة لمرحلة  .6
 لهم.
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 كلمة الشكر والتقدير

وأنزل فيها قرأنا عربيا ، الصيامالحمد الله الذي جعل شهر رمضان شهر 
.  والصالة يطمأن به قلوب المؤمنين بإمان مع إيمانهم، فهدا للناس بشيرا ونظيرا

، هو أفصح لسان ونطق سيد األنام و خير المرسلينوالسالم على سيدنا محمد 
 بالعربية. أما بعد. 

بذل بكثرة و حث بكل جهد واجتهاد بهذا ال ابةكتببتمت الباحث 
والدعاء الولدين. وأن هذا البحث ال  وقدرته وتوفيقهاألقات واألفكار بعون الله 
إلخوة، وبذلك أريد أن أقدم جزيل الشكر واحترام يختّم إال بمساعدة هؤالء ا

 لمن شغل فى إجزاء هذا البحث، وهم:

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية مجيا رهرجو مدير الدكتور فضيلة  .1
 ، بارك الله له.الحكومية ماالنج

، التي توّفرني ة الماجستير عميدة كلية العلوم اإلنسانيةدفضيلة الدكتور إستعا .2
 لطلب العلم، بارك الله لها.المكان 

، الذي يعلمني كثيرا علوم رئيس قسم اللغة العربية وأدبها الدكتور فيصل فضيلة .3
 الدنياوي واألخروي وعن حياة المجتمع. الله يرضىاه وبارك الله له.

التي أشرفتني لكتابة هذا البحث، وجزاك الله  حلمي سيف الدينالدكتور  فضيلة .4
 .هوسعد الله ل هخير الجزاء بجميع اإلرشادات الوافرة. الله يرضا

 ينفضيلة األساتذ واألستاذات الشريف جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج الذ .5
 ر والرحمة. بارك الله لهم.بني بكل الصو ني ويعلمو يرب

الذي يساعدني فى انتهاء هذا البحث،  يةكلية العلوم اإلنسانجميع الموظف   .6
 بارك الله لهم.
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واختتام الشكر لجميع اإلخوة الذي يعلمني بكل الصبر والخير، بارك الله لكم 
"اللهم إني أسألك  وجزاكم الله الخير. وعسى هذا البحث نافعا للباحثة وسائر اآلخرين.

 لمين."  علما نافعا ورزقا واسعا وعمال متقبال والحمدلله رب العا

         

 2102يونيو  102ماالنج، 

  

  مصفا ناصري         
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 ملخصال

مرسي بعد خطبة محمد فى  خطابالنقد تحليل  ،0210121، 2102،مصفا ناصري 
 Vanفان دجك)ل نقد الخطاب)دراسة م. 2102من يونيو سنة  22عند تاريخ  االنتخاب

Dijk)براهيم (. رسالة سرجانا. قسم اللغة العربية وآدبها كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إ
 .جاإلسالمية الحكومية ماالن

 الدكتور حلمي سيف الدين :مشرفلا 

 تحليلية النقدية الخطابيةعند فان دجك, خطبة محمد مرسي بعد االنتخابالكلمات األساسية: 

)الكالمي( و غير  إن بحث الخطاب مرتبط على فهم تحرك اإلنسان الذي مفتعل باللغة
إلى مؤونة معرفة الدقة تحتاج ثبت على أن فهم الخطاب الجديدة و ت االلغة )دون الكالم(. وهذ

الحقيقة أن الخطاب ترتبطها مع اللغة. ألن اللغة لها دور وقدرة  . وفىومعرفة اللغة العامة ،اللغة
 لتقديم بعض أنواع البحث االجتماعي والثقافي، ومنها نقد الخطاب.

عن منتخبه بعد وتوضيح وخطبة محمد مرسي بعد االنتخاب تكون موقفة و إجابة 
والنظرية وثورة قبله.  تاريخهاالتي تكون  أول مرة عند بالد مصر فى  ب العامة بالديمقرطيةاالنتخا

ووجد أسئلة البحث   .المستخدمة فى تحليل البينات تعني بتحليلية نقدية الخطابية عند فان دجك
كيف تحليل نص خطاب وكيف ادراك االجتماعي وكيف تحليل االجتماعي فى خطبة محمد 

خطبة محمد ويقصد هذ البحث لمعرفة تصوير تحليل نقدية خطابية عند فان دجك فى  مرسي.
منهجية البحث الكيفي الوصفي بطريقة أيضا بواستخدم هذا البحث  مرسي بعد االنتخاب.

 المالحظة والكتابة.

تتكون من أكثر مواضع  تى حصله الباحث من هذا البحث عند تركيب كبيرالبحث ال ونتائج
الديمقريطية  ة وو الشرعي ورة و االنتخابمنها: الث جمهرية الجديدةالتي تطبق بموقفه كرئيس ال

ومن تركيب ممتز  و األمن و إطاعة الدستورة.ب المصريين حب الوطن و االتحاد لجميع شعو 
و تركيب جزئي  ات والخالصة و االختتام.المحتويت تعني االفتتاح و هيكال يحصل الباحث بأربعة

ى يبحث الباحث بخمسة عناصر تعني التفصيل و الخلفية و النحو و ستيليستيك و البالغ



 ل
 

وتحصلهم تأكيد على الفكرة الموجودة فى تركيب كبير و تركيب ممتاز مه التحليل االدراك 
 االجتماعي و تحليل االجتماعي.

 

Abstract 

Mushoffan Nasiri, 2016, 12310043, Critical Discourse Analysis in Mohammed 

Mursi Speech after being elected (as President) on June 29, 2012. (Critical 

Discourse Analysis of Van Dijk Theory). Undergraduate Thesis. Department of 

Language and Arabic Literature Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Supervisor: Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I 

Keywords: Critical Discourse Analysis of Van Dijk Theory, Mohammed Mursi 

Speech after being elected. 

Discourse discussion related to the development of human understanding 

intentionally using language (speech) and beside language (beside speech). It 

asserts that the new discourse understanding accurately requires sufficient 

knowledge of language, and general knowledge of the language. And factly,  the 

discourse has related to the language. Because the language has a role and ability 

to present a wide range of social and cultural studies, and one of them is discourse 

criticism. 

Muhammad Mursi's speech after being elected is proven to be the attitude, 

answers and explanation after democratically general election which carried out at 

the first time in the history of Egypt and previously had revolutionized. The 

theory analyzed  by critical discourse analysis of Van Dijk theory. And the 

problem of this research how do text analysis discourse in speeches and how do 

social cognition and the social analysis of Muhammad Mursi speech. This 

research objective to determine the description of critical discourse analysis of 

Van Dijk theory in the speech of Muhammad Mursi. This research also analyzed 

by descriptive qualitative research method by refering to noting. 

The results of this research, in macro structures, researcher found the 

majority themes related to the attitude of Mursi as the new President, one of them 

are: Revolution, Election, Legitimacy, Democracy, Love Country, Unity for all 

Egypt resident, security and laws obedient. In super structure,  researchers found 

four points are: Opening, Contents, Summary and Conclusion. in micro structure, 

researchers used five aspects are: Details, Background, Tenses, stylistic and 

metaphor. The results of the microstructure analysis reinforces the ideas or themes 
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contained in Macro or Super Structure. Then,collaborating with the Social 

Cognition and Social Analysis. 

 

 

  Abstrak 
Mushoffan Nasiri, 2016, 12310043, Analisis Wacana Kritis dalam Pidato 

Muhammad Mursi setelah terpilih(Menjadi Presiden) pada tanggal 29 Juni 

2012.(Analisis Wacana Kritis menggunakan Teori Van Dijk). Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing: Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I 

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis menurut Van Dijk, Pidato Muhammad Mursi 

setelah terpilih 

 Membahas sebuah wacana berkaitan dengan perkembangan pemahaman 

manusia yang disengaja dengan bahasa (ucapan) dan selain bahasa (selain 

ucapan). Hal ini menegaskan bahwa dalam memahami wacana yang baru dan 

akurat membutuhkan bekal pengetahuan berbahasa,dan pengetahuan bahasa 

secara umum. Dan kenyataannya wacana memiliki ikatan dengan bahasa. Karena 

bahasa memiliki peran dan kemampuan untuk menyajikan berbagai macam 

penelitian sosial dan budaya, dan salah satunya adalah kritik wacana. 

 Pidato Muhammad Mursi setelah terpilih ini menjadi sikap dan jawaban 

serta penjelasan atas terpilihnya setelah pemilihan umun secara demokrasi yang 

dilaksanakan pertama kali dalam sejarah Mesir dan sebelumnya telah 

melaksanakan revolusi. Teori yang digunakan dalam menganalisis data yakni 

dengan analisis wacana kritis menggunakan teori Van Dijk. Dan ditemukan 

rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana analisis teks wacana dalam 

pidato dan bagaimana kognisi sosial serta bagaimana analisis sosial dalam pidato 

Muhammad Mursi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi atau 

gambaran analisis wacana kritis menggunakan teori Van Dijk dalam pidato 

Muhammad Mursi. Penelitian ini juga menggunakan dengan metode penelitian 

kualitatif deskriptif dengan cara simak catat. 

 Hasil dari penelitian ini,  peneliti menumukan dalam Makro Struktur 

mayoritas terdiri dari tema-tema yang berkaitan dengan sikap Mursi sebagai 

Presiden yang baru, salah satunya: Revolusi, Pemilu, Legitimasi, Demokrasi, 

Cinta Negara, Persatuan untuk segenap rakyat Mesir, keamanan dan patuh 

terhadap undang-undang. Dari Super Struktur peneliti menemukan 4 kerangka, 

yaitu: Pembukaan, Isi, Ringkasan dan Penutup. Dan dari Mikro struktur peneliti 

menggunakan 5 aspek, yaitu: Detail, Latar, Bentuk Kalimat, Stilistik dan 
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Metafora. Hasil dari kesemua analisis Struktur Mikro tersebut memperkuat ide-ide 

atau tema yang terdapat pada Struktur Makro maupun Super Struktur. Kemudian, 

dengan mengkolaborasikan dengan analisis Kognisi Sosial dan Analisis Sosial. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

اإلنسان برية اإلجتماعي, ولذالك له كفاءة و احتياج للتصالة مع اآلخر 
إلى الة اإلتصالة يعني  جا والبيئة. للوصولة على ما يريده ويقصده اإلنسان هو يحت

اللغة. اللغة التي تتفق بها اإلنسان تكون طريقة للإلستعمال اإلنسان فى التصالة. 
(. بناء 2110اللغة تعني منظومة العالمة والصوت الكالم االستبدادي)سبروتو, 

 0على ذالك, مضمونة اللغة تعني الصوت التي تصنع بها اإلنسان.

الخطب كان مقام اللغة تقع فى درجة  فى اللغة أو عند سلسلة الغة,
نحو مقطع نحوية وتكون موضع -األكبر واألعلى. هذا السبب ألن الخطب 

 2تشمل كل عناصر اللغة التي تلزم فى كل شكل االتصال. -البحث اللغة

ب مرتبط على فهم تحرك اإلنسان الذي مفتعل باللغة ابحث الخط
بت على أن فهم الخطب الجيدة )كالمي( وغير اللغة )دون الكالم(. وهذه تث

ج إلى مؤونة معرفة اللغة, ومعرفة اللغة )عامة(. هذه التبيين إشارة على ا والدقة تحت
 .1أن موسوع مدى الذي تفرض بنشد فى بحث الخطب

 discurrere)ومن ناحية معنى لغة الخطب تؤخذ من لغة التنية )
)يسيل  discurrere)) التنية ( لغة منdiscourseالخطاب) )يسيل إلى أي مكان(

)يسيل المتفرقة التي تنقل معناها إلى مزاولة  (discursusإلى أي مكان( من كلمة )
هو أول من Thomas Aquinasالشيء أو إعطاء المعلومات عن الشيئ(. 

                                                           
1 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa.(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011), 40. 
2 Mulyana, Kajian Wacana.(Yogyakarta:Tiara wacana, 2005),  6. 
3 Ibid., 1. 
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فى مجال العلم الفلسفي. عنده كلمة   (discourse)استخدم كلمة الخطاب
 الخطاب مثل الفكرة المعقولة. 

. ألن اللغة لها دور وقدرة ينبغي على الخطاب ترتبطها مع اللغةحقيقة 
 Alexلتقديم بعض أنواع البحث االجتماعي والثقافي، ومنها نقد الخطاب. ويقال 

Sobur  :اتصال الفكر بالكلمة، وهو تعبير الفكرية بالمحادثة, 0أن الخطاب هو .
الة الكتابية، .الرس1. الخطاب هو اتصال العامة، خاصة لموضوع البحث, 2

 2االطروحة الرسمية، والدراسة، والخطبة.

فى مصر، العسكرية تكون فرقة مطلة في جرية الحكومة. قام العسكري فى 
فى وقت طويل، وهو أول فرقة التى قام باالنقالب إى  free officerمصر بفرقة 

النظامي . اعتبارا من ذلك السلطة وابدال الرئاسة و تقرير 0252ملك فاروق سنة 
 5فى مصر تأثر من العسكري.

وهو رئيس  0250أغسطس  21محمد محمد مرسي عيسى العّياد، ولد 
، 2102يونيو  22. فى 2102يونيو  11جمهورية مصر الذى قام بالعمارة منذ 

أعلن لجنة االنتخابات العامة بمصر أن مرسي أغلب االنتخابات العامة وهو يفوق 
د حسن مبارك.أعلن االنتخابات العامة أن مرسي أحمد سافق، اخر الوزير فى عه

موكلة. واعتزل مرسى من  %28،1موكلة، وأما أحمد سافق وجد  %51،0وجد 
هو حزب الحرية والعدالة الذى قام بفرقة اخوان  FJPبعد إغالبه.  FJPرئيس حزب 

. وكان أعضاع من مجلس الشعب مصر سنة 2100المسلمين بعد ثورة مصر سنة 
 2هو قطب فى فرقة إخوان المسلمين.و  2111-2115

                                                           
4 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotic, dan 

analisis Framing)(Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 9-10. 
5 Miftahchul Choir Al Ayyubi, Skripsi : Militer dan Politik, Studi Kasus Kudeta Militer pada 

presiden Muhammad Mursi di Mesir Tahun 2013, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015 
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Mursi, diakses 22 februari 2016, 1:44 Pm 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Mursi
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تدشين رئيس جمهورية مصر محمد مرسي يدل على عصر سياسية 
وحكومية جديد بالد مصر. محمد مرسي هو رئيس جمهورية الخامسة وأول رئيس 
جمهرية شعبي المختار بالحرية والديمقراطية. انتخاب محمد مرسي الذى يؤيد فرقة 

سقط حسن مباركبعد موقعة مضاهرة مجتمع إخوان المسلمين هو عصر جديد بعد 
مصر التي تصيب بمقتل مجتمع مصر. وتلك حركة الديمقراطية فى مصر سبب من 
األسباب وجود الديمقراطية تسمى الربيع العربي الذى يوقع فى بعض بالد العرب، 

 0نحو تونس ولبيا ومصر وسورية  ويامن.
ى بالد مصر بدليل فى خطبة محمد مرسي تحدث عن وجود الديمقراطية ف

وجود االنتخابات العامة وبيان عن إقرار ونظام ليقود مصر إلى المستقبل.وبيان 
 ماسبق يكون سبب اهتمام الباحث بخطبة محمد مرسي لموضوع بحثه. 
 وهذا بعض أسباب الباحث يؤخذ خطبة محمد مرسي لموضوع البحث:

 محمد مرسي هو أول رئيس الجمهورية التي تنتخب بالحرية. .0
محمد مرسي هو أول رئيس الجمهورية من مجتمع شعب وهو من قطب فرقة  .2

 إخوان المسلمين.
قام بالد مصر بعصر جديد بوجود الديمقراطية، وبذلك اغتصب محمد مرسي  .1

بقدرة على رئاسة مصر بنظام الديمقراطية و التفضية. وكيف تصنيف وتطبيق 
 النظام المقبل.

رة العالم العربي التي تعقد فى تونس ولبيا وهو أول رئيس جمهورية بعد موقع ثو  .2
 ومصر وسورية ويامن.

ومن أشكال نوع نقد الخطاب الذي عرفه بعض العلماء, نقد الخطب 
ن دجك أكثر من استعمل الباحثين. وهذا ألن نظرية لفن دجك تسهب الف

                                                           
7 Buletin “Info Singkat Hubungan Internasional”, Vol. IV, No.13/I/P3DI/Juli/2012, Terpilihnya 

Muhammad Mursi dan Babak Baru Demokrasi di Mesir, Sita Hidriyah. 
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وهذا يسبب الباحث يقوم  8عناصر خطاب حتى تستخدم فى مجال تطبيقية.
 ببحث فان دجك.

يقال فان دجك, البحث عن الخطب ال يقتسر بتحليل النص وحده. 
ألن النص هو منتج من إحدى المنتج التطبيقية الذي ينبغي تحليله. ومن هنا 
نرى كيف تنتج النص حتى نعرف كيف وجود النص. وتلك عملية اإلنتاج 
وتحليلها تكون خاصة لفان دجك وهو إتبع العملية تسمي مهوم اإلجتماعي 

فى نظرية فان 2اال صطالح مأخوذ من تحليل علم النفسية اإلجتماعية.وهذا 
دجك ترتبط تحليل نص الذي تركز اهتمامه بىتحليل شامل عن كيفية انتاج 

 01النص. أما من صحافي ومجتمع.
وهذا يسبب الباحث يقوم بموضوع "نقد الخطب خطبة محمد مرسي 

. وهذا البحث يكون فان دجك عند بعد االنتخاب " دراسة تحليلية نقدية
 شامال وإسهابا ويهتم بإقامة بحثه.

 

 أسئلة البحث .ب
 كيف تحليل نص خطبة محمد مرسي بعد االنتخاب بنظرية فان دجك؟ .0
كيف فهم اإلجتماعي فى خطبة محمد مرسي بعد االنتخاب بنظرية فان  .2

 دجك؟
كيف سياق االجتماعي فى خطبة محمد مرسي بعد االنتخاب بنظرية  .1

 ؟فان دجك

 

                                                           
8 Eriyanto, Analisis Wacana : pengantar analisis teks media, (Yogyakarta: LKIS, 2001),  221 
9 Ibid., 221 
10 Ibid., 224 
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 أهداف البحث.ج. 

 تحليل نص خطبة محمد مرسي بعد االنتخاب بنظرية فان دجك. لمعرفة .0
فهم اإلجتماعي فى خطبة محمد مرسي بعد االنتخاب بنظرية فان  لمعرفة .2

 دجك.
لمعرفة سياق االجتماعي فى خطبة محمد مرسي بعد االنتخاب بنظرية  .1

 فان دجك.
 

 فوائد البحثد. 

 سوف يعطي هذا البحيث الفوائد األتية:وفى هذا البحث يريد الباحث   

 فائدة نظرية .0

بنتائج هذا البحث يحتصل على زيادة فكرة للطالب شعبة اللغة العربية 
وأدبها فى تركيز اللغة و تعلمها وتنمية مهارتهم خاصة فى مجال نقد عن 

 الخطب تحت الخاطب محمد مرسي.

 فائدة التطبيق .2

إلى تفهيم المجتمع أو الطالب البحث هاذا سوف يزيد أو يوسع الفهم 
للنقد الخطب محمد مرسي بعد اإلنتخاب. وتبيين الحقيقية ما يريده فى فكرته 

 الموجودة عن شعبة المصر فى يوم المستقبلة.

 الدراسة السابقة. ه. 

هذا البحث يبحث عن تحليل نقد عن خطبة محمد مرسي بعد 
رية فان دجك(. ومن بعد االنتخاب رئيس الجمهرية )دراسة نقدية خطابية بنظ
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المراجع التي توجد الباحث عن الدراسة السابقة تعني فى وسائل اإلعالم 
 . pdfاإللكترونية أو فى 

(, تحت الموضوع تحليل الطب عن خطبة 2102هاري فترا ستيوان ) .0
 Fakultas Ilmu Pengetahuan( "ماهي قوة سفيت )Leninالنين )

Budaya, Program Studi Rusia, Universitas Indonesia .)
يستخدم الباخث بنظرية تحليل الخطب لفان دجك بالممظاهرة بنظرية 

وأما الغلية هذا البحث لكشف   اإللتصاق والتماسك لحلدي و حسان.
معني الداخلية فى هذه الخطبة باعتبار ثالثة عناصر الخطب. فيعنى النص  

سياق وتحليل بال كتركيب صغير و تركيب ممتاز وتركيب كبير المتعلقة
التي ترتبط بتحليل النص وتحليل  المجتمع وفهم االدراك االجتماعي

المجتمع. يستنتج من هذالبحث أن المعنى الداخلية فى خطبة لينين 
تعرف قوة سوفيات نحو قوة اإلمارة التي ترتب تحت عامل والفالحين, 

. ور الذي تقع فى تحليل فهم االدراك االجتماعيمنظور من مخطط د
ومن هذه الدراسة السابقة نرى أن الباحث يستخدم نظرية لفان دجك 
لكشف معنى الداخلية فى خطبة لينين. ومن ذالك أريد الباحث لستخدام 
تحليل الخطب بنظرية لفان دجك فى خطبة محمد مرسي بعد 

 اإلنتخاب.

 

(, تحت الموضوع "معنى كلمة األمن فى 2100محمد مفتاح الهدى ) .2
مبارك فى خطبته األخير, تحليل نقد الخطب لفان دجك, خطبة حسني 

 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultasدراسة علم المجتمع")
Humaniora dan Budaya, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang).  يستخدم الباحث بتركيب كبير وتركيب صغير وتركيب ممتاز فى
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ن هذا البحث لتحصيل معرفة و تحليل معنى كلمة األمن. وأما الغاية م
تصوير مااستخدمه حسني مبارك من ناحية تركيب كبير وتركيب الممتاز 
وتركيب صغير. هذاالبحث هي بحث الوصفي, ألن الباحث تهتم بعملية 
الكلمة ومعنها وفهمها. يسمي ببحث الوصفي أيضا لتكشيف معنى 

حسن الوصفي من تحقيق ظاهرة اللغة. هذا البحث يحصل على أن 
مبارك يستخدم بتركيب كبير وتركيب صغير وتركيب ممتاز فى ممارسة 
االستطرادية لقوة آرائه مواصلة على مايريده ويقصد عند المستمع. ومن 
هذه االستطرادية حسن مبارك ليأثر معظم المجتمع ويدعهم إلى األمن 
والسالمة والصالحة. ومن هذه البحث سوف عرف أن البحث يستخدم 

ي مبارك لتكون موضوع البحث على نظرية فان دجك لكشف خطبة حسن
الظواهر اللغوية التي تشتمل فى الطبة. نظرا من ذالك, يستخدم الباحث 

 خطبة محمد مرسي بعد االنتخاب لتكون موضوع البحث".
(, تحت الموضوع "تحليل الخطب عن 2105إفينتري توالسكات ) .1

 I have a Dream-  (Addressed to–خطبة مرتين لوتير كنق جونيور 
the March on Washington) “(Universitas Sam Ratulangi, 

Fakultas Ilmu Budaya, Manado).  كان البحث تحليل وصفي عند
معاير نقد الخطب. والغاية هذا البحث لتعريف وتقسيم وتحليل معاير نقد 

كما الخطب فى خطبة مرتين لوتير كنق جونيور. وتحليل البيناته تستخدم  
قال جووز بتأييد د بيوغرندي و درسلير و أرتس وأأرتس. تقويم هاذه 
المعيار تطبق فى خطبة مرتين لوتير كنق جونيور. تشتمل هذه النظرية 
بسبعة أنواع يعني : اإللتصاق )ضمير, سبستيتوسي, إيلبسيس,  
كنجوغسي, و معجمي(, تماسك )تمسك باإلشارة و دون اإلشارة, 

ة, والعلمية, والظرفية والتناس. وأما نتيجة من هذا البحث مفتعلية, والقبولي
 0سبستيتوسي,  52ضمير,  010: فى معيار اإللتصاق, هناك 
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 22معجمي, وفى معيار تماسك :  02كنجوغسي,   21إيلبسيس, 
التمسك باإلشارة ودون التمسك بدون اإلشارة. وفى خطبته تكشف 

رفية والتناس. عالمة على ذالك أن معيار مفتعلية, والقبولية, والعلمية, والظ
الباحث يستخدم خطبة محمد مرسي بعد اإلنتخاب بمعيار أو بنظرية 

 لفان دجك.

 

 منهج البحث.و. 

 ينبغي لبحث العلمي أن يستخدم منهجية البحث لنيل ما يهدف 
الباحث، وفقا لرشد رسالن المنهج هو أنشطة العلمية يتعلق بطريقة عملية  

البحث، محاولة للعثور على إجابات يمكن تبريرها علميا  منظمة لفهم موضوع
 00وبما في ذلك صحتها.

 نوع البحث ومدخله .0

( تعرف طريقة الكيفي كمنهج البحث التي 0205قال بغدان وتيلور )
تحصل البيانات الوصفية يعن ككلمة مكتوبة أو بلسان من الناس و سلوك 

 02راع.

ووصفي بموضوع خطبة واستخدم هذا البحث نوع البحث الكيفي 
   محمد مرسي بعد االنتخاب. تحت نظرية نقد الخطب لفان دجك.

هذا البحث نوع من بحث الكيفي ومنهح الوصفية نقدية الخطابية بدراسة 
 .library research ))مكتبية 

                                                           
11 Ruslan Rosdy, Metode Penelitian Publik, (Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 24 
12 Basrowi, Suwandi, Memahami penelitian kualitatif. (Jakarta:Rineka Cipta,2008), 21 
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واألسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد فى 
قا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا.فالتعبير الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقي

 01الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصا.
  طريقة جمع البيانات .9

هذا البحث نوع من البحث المكتبية. عالمة على ذالك على أن هذا  
البحث أكثر استفادا واالستأخاذا مراجع البيانات من الكتب والخطاب 

 الكتابية.

الباحث يستخدم بتكنيك الكتابية فى جمع البيانات. وبعد الكتب ولذالك أن 
ثم قام بالتحليل نقد الخطب تحت نظرية فان دجك بعد  02 قام باالتفصيل.

 التفصيل.

توجيه الكتب السيام فى ضمن عن الكفالة الكتب البيانات. ولكن 
و مادة البد فى تشدد المعني. إذا هناك االتصال السيمنتقية بين فرد البيانات 

المصدر واضح. فكان االكتشاف الذي يؤخذ من تلك البيانات له قدرة 
 05إلعطاء الفهم الوضيح على عرض الحقيقة.

 

 تحليل البيانات .1

تحليل البينات كيفية تعني االجتهد الذي مفتعل بطريق العمل مع 
البيانات. ومرابطة البيانات. وتقسيم البيانات إلى وحدهاحتي استطاعة باإلدارة, 

                                                           
ه. البحث العلمي, مفهومه, أدواته, أساليبه. دار أسامة. صفحة : 1416. عبدالرحمن عدس, زرقان عبيدات, كايد عبد الحق. 13

247 
14 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa.(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011), 203 
15 Klaus Krippendorff, Analisis Isi(Pengantar teori dan Metodologi), (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1993), 107 
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وجمعها, وبحث مع الكشف الرسم, وبحث على المهم و علمي. وتقرار على 
 02الكفائة بالقصص عن األخر.

 ورأي آخر, تحليل البينات الكيفية عمليتها كما التالية: 

الكتب الذي يحصل بالكتب الميدان. ومن ذالك إعطاء شفرة لعل  .(أ
 المصدر البيانات استطاعا فى النشد.

 االختصار وفهرس. الجمع, والتقسيم, وصناعة .(ب
إلعمال الطريقة الصناعية بطبقة البيانات لها معنى, وبحث  التفكير,  .(ت

 00وكشف الرسم و االتصال وصناعة مظهر العامة.

ك بثالثة قياس: النص, فهم االدراك تصور الخطب عند فان دج
, و سياق اإلجتماعي. وجوهر فى تحليل فان دجك هوتضّم ثالثة االجتماعي

وحدة التحليل. من ناحية النص تبحث كيف تكوين النص و قياس الخطب فى 
 ناحية فهم االدراك االجتماعي الستراتيجي الخطب لتأكيد المعني المعين. ومن

مبحوث عملية اإلنتاج النص الخبر )وفى هذاالبحث سوف يبحث الباحث 
نص خطبة محمد مرسي بعد اإلنتخاب( الذى تتبع فهم النفسي عند الصحفي 

بحث محمد مرسي يكون خاطب(. ومن ناحية تحليل المجتمع )فى هذا ال
يعني البحث وتدريس شكل الخطب الذي ازداد فى المجتمع عن المسئلة 

 08المعين. تصور التحليل نحو فان دجك كما التالي:

 

 

                                                           
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 

248 
17  Ibid,. 248 
18 Eriyanto, Analisis Wacana : pengantar analisis teks media, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 224-225 

 تحليل االجتماعي
 االدراك االجتماعي

 النص
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 مصادر البيانات .2

من وماذا ومن أين تكتسب األخبار مصادر البينات تتعلق من عناصر 
الذي يكون بؤرة لبحث. ومن ناحية أخرى مصادر البيانات تتعلق من األماكن  
وهيئة البحث ووحدة البحث. إذا, أن المصادر هي جمع األصول عن ماذا ومن 

 02و من أين تكتسب البيانات.

من  المكتوب نصال: المصدر الرئيسي من هاذا البحث يعن  المصادر الرئيسي
فى  2102 نيويو  22 خطبة محمد مرسي بعد اإلنتخاب التي تعقد فى التاريخ

 والنص تحمل من :  .عند ميدان التحرير  مصر أمام الحاضرين

مكتوب ، بيان الرئيس مرسى )  2101-0-2خطاب الرئيس محمد مرسى 
 confused.gifالشرعية ( 

http://www.ghlasa.com/vb/showthread.php?t=7036   

تخصص مصادر البيانات من هاذا البحث يعن عن نص الخطبة. يعن 
تدخل فى الخطاب الكتابي. يقول مليانا أن الخطاب الكتابي هو نوع من 
الخطب الذي موجه بالكتابة. حتى األن, الكتابة مازالت تكون آلة مؤثرة 

تي وفاعلية الالتصال عناصر التصور او الرأي و مبصر والعلوم وأي شيئ األخر ال
 21توكل إبتكار اإلنسان.

                                                           
19 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa.(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011), 199 
20 Mulyana, Kajian Wacana. (Yogyakarta:Tiara wacana, 2005), 51 
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: أما المصادر الفرعي ألن هذا البحث من أدات الدراسة  المصدر الفرعي
يعني معظمهم تؤخذ من المراجع المتنوعة التي ( Library researchالمكتبية  )

( التي تناسب pdfتوجد فى الكتاب والصحف العلمية العادي أو اإللقترانية )
يؤلف  Analisis Wacanaبموضوع البحث. والمصادر من الكتب يعني كمثل 

. ثم مصدر الفرعي يؤلف مليانا والكتب األخري Kajian Wacanaإيرينطو و 
عند  2102يونيو  22أخر يعني من فديو خطبة محمد مرسي فى التاريخ 

شعب المصري دقائق تقريب. بموضوع "كلمة الرئيس مرسي لل 22يوتوب مدة 
 20خطاب الشرعية" -يوليو 2

 تحديد البحث .5

خطبة محمد  النص المكتوب من أن هذا البحث يحدد الباحث عن
 يعني بعد اإلنتخاب 2102يونيو سنة  22مرسي التي تعقد فى التاريخ 

 .Teun A. Van Dijkتجاهة على نظرية بتحميل على صلة فى السابقة, و 

 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري
هذا الباب يكمل األبواب قبله وبعده. وهو مهمة من خطوة بحث العلم.  إن 

الحات المستخدمة من هذا البحث. طيستمل على جميع النظرية والتعريفات عن االص

                                                           
21 https://youtu.be/O0Uqap-cX8Y   -  كلمة الر ئيس مرسي للشعب المصري 2 يوليو- خطاب
ةالشرعي  

https://youtu.be/O0Uqap-cX8Y
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يبين الباحث فى هذا الباب األتية كما التلى: الخطاب, وتحليل خطاب النقدي, 
 و تركيب جزئي. الخطبة, ونظرية فان دجك كتركيب كبير و تركيب ممتاز 

 لخطاب .أ
اليوم, كلمة "الخطاب" تستخدم كترجمة من كلمة اللغة اإلنجليزية يعنى 

"discourse.ومن أحد المعجم اإلنجليزي المشهور سوف نرى هذا المعلومات ." 

" بمعني يدور إلى discursusتصدر من لغة التينية " "discourseكلمة "
 ’(فر’ currereمن, فى التجاه المختلفة, و -disهنا وإلى هناك )الذى مأخوذ من 

 إتصال التفكير العقلي بالكلمة؛ التعبير من فكرة و الحوار. .0
 اإلتصال عموما, فضال كفاعل البحث أو أساسية البحث. .9
 الرسالة الكتبية, وأطروحة الرسمية, ومحاضرة, والخطبة. .1

بووجود كما قال رينو فراتكتو, عملية التفكير شخص له إرتباط قوي 
اإلتحد و التمسك فى كتابة التي قدم. أحسن طريق فكرة شخص عموما 

 أوضح فى وجود اإلتحاد والتمسك ذالك.

كانت الكتابة هي الخطاب. ولكن كل الخطاب ال ينبغي أن يكون  
كان الخطبة تسمي خطاب أيضا.   ;Websterكتابة فقط. كما يشرح فى معجم 

فيعرف بخطاب الكالم و خطاب الكتابة. يساوي كما قال حنري كنتور ترغان أن 
"كلمة الخطاب تستخدم بغطاء الكالم أو الحور فقط, بل إلقاء الكالم أمام 
المجتمع, وكتابة, ومن عوامل الرسمية كتقرير العلمية و تمثيلية. أو ببيان شمسوري  

ب هو تسجيل اللغوية الكاملة بوقوع اإلتصال, وعموما يشمل كما قال "الخطا
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بأدوات الجملة التي لها واصلة المعني بين األخر. ذالك االتصال ينبغي أن يكون 
 22بالكالم والكتابة.

(. ترتيب الجملة 0أما تعريف الخطاب كما قال ج.س. بدودو يعني 
هم. حتي يقع المعني المترابطة, التي وصل عرض و عرض آخر, وهناك اإلتحد بين

(. إتحاد اللغة الكاملة وأعلى وأكبر فوق الجملة و بند 2وفاق بين الجمل ذالك؛
بتماسك و رابطة أعلى المتصل, وكان له أوال وآخرا الحقيقة, يقدم بالكالم أو 

 الكتابة.

قال راجر فغلر, أن الخطاب يعني إتصال الكالم أو الكتابة منظور من 
بقة التي معها؛ معتقدة هنا يوكل رأي العالم؛ كرابطة و نيابية وجه معتقد, ودرجة و ط

 خبرة.

 ,(statementوقال فوكل, الخطاب هو أحياناكمضمار من كل بيان)
وأحيانا كافرادية مجموعة بيانات, وأحيانا كممارسة تنظيمية الذي يشاهد من جميع 

بناء نظري أما قال فان دجك, هو يبين أن الخطاب فى الحقيقة هو  البيانات.
 (.the abstract theoritical constructمجرد)

 

 خصائص و صفة الخطاب .0

معتمدا عن تعريف الخطاب سوف نوجد خصائص وصفة الخطاب  
 كما يلي:

                                                           
22Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, 

dan Analisis Framing(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2001), 9-10. 
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أن الخطاب يتكون من سلسلة الخطاب الكالمية والكتابية أو  .(أ
 سلسلة فعل الكالم.

 الخطاب يبين أحد الموقعة )فاعل( .(ب
 مرتبة, و نظمية, والتمسك, وكمل بكل عناصر دعامته. تقديمه .(ج
 له إتحد الفكرة عند تكوينه. .(د
 21يبنى من عناصر قطعية و غير قطعية. .(ه
 
 

 باشكل و نوع الخط .2

الشكل هو الوجود و صيغة الذي سلمس به وتحقيق. وأم نوع هو 
خصائص الخاصة. إذا, شكل الخطاب له وجوه أو شكل الخطاب 

نرا تكوينه بالحقيقة.  أما نوع الخطاب له معنى  أن الحقيقة و نستطيع أن 
الخطاب معه أوصاف و خصائص خاصة الذى نستطيع باالختالف بين 

 شكل اللغة اآلخر.

أساسية, شكل و نوع الخطاب سوف نري من ناحية الحقائقية, 
ووسائل اإلعالم, و كيفية تقديمه, وجنسية إستخدامه. فى الحقيقة عن 

سنري من جمع بنات أفكار صانع الخطاب. كمثل: شكل وجود الخطاب 
النص)الخطاب الكتابية( أحدهم كخبر و مالمح و مقالة و اآلراء و قصة 
قصيرة و رواية وغير ذالك. حديث)الخطاب الكالمية( أحدهم كتسجيل 
مقابلة, الحوار و الخكبة وغير ذالك. عمل)الخطاب العملية( أحدهم  

                                                           
23 Yoce Aliah Darma, Analisis Teks Media, Analisis Wacana Kritis(Bandung:Penerbit Yrama 

Widya, 2009), 3. 
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هرة وغير ذالك. التحف)الخطاب كمسرحية, و رقصة و أفالم و مظا
  22األثرية( أحدهم كبناء, وصور الطبيعة و نمط المالبس وحطام وغير ذالك.

 تحليل الخطاب .ب

ظهر تحليل الخطاب كانفعال علم اللغة النقية الذى ليس له قدرة  
كشف حقيقة اللغة كاملة. ومن هاذا علماء تحليل الخطاب يجرب إلعطاء 

. تحليل الخطاب يبحث عن اللغة المتكاملة, فى البديل فى فهم حقائق اللغة
معنى ال يتفرق ك بحث اللغوية, وكل عناصر اللغة متماسك بالسياق 
االستعمال. ولذالك, تحليل الجطب مهم لفهم حقيقة اللغة و عملية اللغوية  

 كتعلم اللغة.

 من ناحية تحليليته, خصائص وصفة الخطاب كما قال شمس الدين مايلي:

 (.role of useالخطاب كيفية إستخدام اللغة فى المجتمع) يبحث تحليل .0
تحليل الخطاب يعنى عملية لفهم المنى الكالم فى السياق, والنص و  .2

 حالة.
 أن تحليل اخطاب يعني فهم سلسلة الكالم من ترجمة السيمنتقية. .1
 what is said fromتحليل الخطاب يعتمد بفهم اللغة فى عملية اللغة) .2

what is done.) 
 يوجه تحليل الخطاب إلى مسئلة إستخدام اللغة وظيفيا. .5

( و كولترد Sinclairشخصية تحليل الخطاب يعني سنجلير )
(Coulthard)(1979) يبحثان عن تحليل الخطاب فى تفاعل المعلم و .

التالميذ فى الفصل. يسجالن من جمع الوقائع التعلم و التعليم فى مدرسة 
كولترد يبداأ تحليل الخطاب من فكرة االبتدائية فى االنجليزي. قل  

                                                           
24 Ibid., 4.  
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( التي تكشف بعلم اللغة السياقية أن اللغة لها معنا إذا توجد فى Firthفرت)
( و يول Brownأحد سياقي. ويساوي هذا الرأي كما قال برون)

(Yule)(1983)  الذي يقدم أن فى مترجمة المني الكالم وجوب لتركيز عن
 ى فى الكالم.السياق, ألن الساق الذي يعطي المعن

( أن تحليل الخطاب هو Kartomiharjo:1999قال كرتو محرجو)
أقسام من علم اللغة الذي متطور لتحليل وحدة واحدة من اللغة أكبر من 
الجملة. تحليل الخطاب عادة إستخدامه لتوجود المعني الخطاب بالضبط أو 

طاب موافقا لمعنا كما يقصد المتكلم فى خطاب الكالم أو الكاتب فى خ
 25الكتابة.

وكما قال ميل, تحليل الخطاب هو أحد تجاوب لشكل علم اللغة 
التقليدة التي تتصف بالرسمية)علم اللغة تكوينية(. قال ميل, أن علم اللغة 
التقليدية تتركز بحثها فى إختيار أقسام و بنايات الجملة بدون اإلهتمام تحليل 

التقليدية, تحليل الخطاب أكبر تركيز فى اللغة فى تطبيقها. مختلف بعلم اللغة 
عناصر التى مرتبط ببناية فى مجال الجملة, كمثل اإلتصال فى النحويةز كمثل 

مفعول, حتى اتصل فى محال أوسعة من النص. وللنص -كلمة فعل-فاعل
الكتابة, عملية تحليل الخطاب يهدف لصريح نظام اللغوية الضمنية. وكذالك 

جيد وحدة سلسلة الذي يشكل بناية عقلية. وعند تحليل الخطاب يهدف لتو 
اللغة, خصة فى تحليل الخطاب, يستخدم الخطاب لتصوير أحد تكوين 

 22الموسع يسير حدود الجملة.

وفى رأي أريس بدرا عن تحليل الخطاب يعني البحث عن 
وظائف)واقعي( اللغة. يبعد من أخذ الرأي الباحث يضع هنا كما قال ستوب و 

                                                           
25 Ibid.,  15-16.  
26 Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, 

dan Analisis Framing(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2001), 13. 
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وب أن تحليل الخطاب هو بحث الذي تبحث أو تحلل اللغة جوك. يقول ست
التى تستخدم بطبعية سواء كانت الكالم والكتابة. إستخدام اللغة الطبعية هنا  
كمثل الحوار اليومية. ويستمر ستوب يبين أن تحليل الخطاب يركز بحث على 
 االستخدام فى مجال االجتماعي, خاصة فى تعامل بين المتكلم. موافقا لرأي

ستوب, يقول جوك أن تحليل الخطاب هو بحث الذي يبحث عن الخطاب 
 20وأن الخطاب هو اللغة التي تستخدم فى االتصال.

 تحليل الخطاب عند فان ديك .0

تحليل الخطاب عن فان دجك هو أكثر إستخداما ألن فان دجك 
يعدد عناصر الخطاب حتى مستخدمة و مفيد بعملي. يسمي بمعرفة 

( عن تحليل الخطاب لفان دجك هذا. إسم هذا social cognitionالمجتمع)
النهج يأخذ من خصائص نهج الذي قدمه فان دجك. قال فان دجك, فى 
بحث الخطاب ال يكتفي يتحليل النص فقط, ألن نص هو إحدى نتيجة من 

 ممارسة اإلنتاج التي البد ببحثها أيضا.

نا المعرفة  ومن هنا البد بتركيز البحث كيف إحد النص ينتاج, حتى نل
كيف شكل النص كمثل ذالك. إذا وجدنا نص الذي بتهميش المرأة, نحتج 
ببحث كيف يعمل بأنتاج ذالك النص, لماذا ذالك النص يهتمش بمرأة. تلك 
عملية اإلنتاج كخصائص بنهج فان دجك, يعني إتباع عملية الذي يسمي 

عي, فضال فى بمعرفة المجتمع. تؤخذ هذه الكلمة من نهج علم النفس اإلجتما
تبيين عن تكوين و عملية صناعة النص. أحد النص الذي بتهميش المرأة يصنع 
ألن معرفة أو الوعي العقلي بين الصحافي)الخاطب( و وعي المجتمع الذي 

 يرون أن المرأة فى درجة المنخفض.
                                                           

27 Aris Badara, Analisis Wacana, Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana 

Media(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), 18. 
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يقسم النص إلى قسمين, النص الصغير الذي يقدم بتهميش المرأة فى 
ر هو تركيب األجتماعي التقسيمية. يصنع فان دجك الخبر , وعنصر الكبي

وصيلة الذى يوصل تركيب عنصر كبير يعني تركيب اإلجتماعي ذالك و عنصر 
الخطاب الصغير ببعد معرفة اإلجتماعية. معرفة المجتمع لها معنيان. األول 
يعرض كيف عوامل النص يصنع نحو الصحافي)الخاطب( أو وسائل اإلعالم, 

هو يصور كيف قيمة المجتمع التقسيمية تنتشر بينهم و وتمتص ومن ناحية أخر 
 بالصحافي)الخاطب(, ثم يستخدم بها لصناعة الخبر.

الخطاب عند فان دجك يصور بثالثة أقسام أو بناء: النص, معرفة 
المجتمع, و السياق اإلجتماعي. األسس من تحليل فان دجك هو تنضيم ثالة 

ث كيف تكوين النص و استراتيجية عناصر فى احد تحليل. عند نص, يبح
الخطاب المستخدم ليأكد الموضوع المخصوصة. وفى ناحية معرفة المجتمع 
يبحث عملية صناعة نص الخبر الذي يتبع معرفة نفس الصحافي)الخاطب(. 
وفى ناحية الثالثة يبحث بناء الخطاب المتطور فى المجتمع عن أحد 

 28المسئلة.

 تخليل الخطاب النقديج. 

الخطاب النقدي هو  إجتهاد أو عملية)بيان( لتشريح أو لتبيين من  تحليل
النص)الحقائق اإلجتماعي( الذي سيأتى ببحث أو كان ويبحث بشخص أو فريق 

التى لها ميل إلى الهدف مخصوص للستقابال ما يريد. زيادة من هذا أن  معظم
ان واحد. تحليل الخطاب يعني سعي إلخراج القصد الخفي من كاتب الذي بين بي

التبيين يعمل بوضع نفس الباحث عند مكان الكاتب باتباع تكوين المعني عن 
 الكاتب حتى اقتسام و انتاج العقيدة المموه يعرف.

                                                           
28 Eriyanto, Analisis Wacana(Pengantar Analisis Teks Media(Yogyakarta:LKIS, 1995), 221-224. 
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تحليل الخطاب أو يسمي بتحليل الخطاب النقدي هو نهج جديد من 
تكوين العلمية الذي صدر من عرف نظرية االجتماعية وتحليل اللغوية النقدية. كما 

 Gray؛ Gavey 1997؛ Fairclough 1995؛ Galisinski 2001 و Barkerقال 
1999 ,Hinshaw ,Feetham   وShaver 1999 ؛Mc Nay 1992 ؛Philip و 

Hardy 2002 ؛Philip  و   Jorgensen 2002 ؛Titscher ,Meyer ,Wodak  و 
Vetter 2000 ؛Wodak و  Meyer 2001  ؛Wood و Kroger 2000 تحليل .

الخطاب النقدي يبحث عن جهود السلطة اإلجتماعية, و مضايقة و هيمنة و 
الخلل الذي مستنسخة و حافظ من خالل النص و مناقشته متصل بالصياق 
االجتماعي و السياسية. عمل تحليل الخطاب النقد يمكن بطريق مختلف, بل 

 سواء بكل  اختالف اإلجراء له بعض األهداف و االقتراضات.

الخطاب النقدي بحقائق مهمة, يعنى كيف تستخدم اللغة لنظر  يري تحليل
العروج السلطة عند المجتمع. فاعلم علينا أن اللغة أحد اساسة المسئلة كلها, 
فبحث عن جانب اللغة تحت اللغة مهم. نحو تحليل الخطاب النقدي تكوين 

رتيب . ت2. النتظام, و لتغيير و لضمحّل تحليل واقعية, 0اللغوية يستخدم ب 
. و لتبويب المجتمع. ولتحقيق الهدف االمقدم, كان 1الفكرة و سلوك األخر, 

نص تحليل الخطاب يستخدم بعنصر المفردة و النحوية و تكوين النص كمفعول 
( على أن "تحليل الخطاب النقدي يستخدم 0228تحليله.يقول فان دجك)

ية, و الطبقة لتحليل الخطاب النقدي, أحدهم كالسياسة, والشعبية, والجنس
 22االجتماعية, و سيطرة وغيرها".

 . الخطبةد. 

                                                           
29 Yoce Aliah Darma, Analisis Teks Media, Analisis Wacana Kritis(Bandung:Penerbit Yrama 

Widya, 2009), 51. 
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البالغة هي دراسة رسمية إقناعية؛ إما بالكالم و الكتابة. ومن تطبيقية هذه 
المعرفة تعني الخطبة. وهي تكون مخصوصة من هذه المعرفة. وفى حضارة قديمة 

عند اإلنتقال اليوم,  أن الدراسة الكالم الفعالية والكتابة يعتبر من الفن. وإذا رأينا
 نفسر و نعبر باإلتصال. ألن اآلن هناك تنمية الشعور بتعبيرها بالسان و الكتابة.

تنمية التكنولوجية اإلتصالية يسبب بالتقاء بين أسلوب الكالم والكتب. فى 
مهنة كسياسية, والقانون و االتصاالت العام و األكاديميون يحتاج إلى مهارة الكالم 

ن توفير مهارة أساسية للوافد عن هذه المهنة. اإلستعداد يشترك المقنع, وتكو 
 بتطبيقية فى مناظرة و منافسة بحوك خطة أصلية.

( هي تدريس الرسمية فى مجال rhetoricفى يونان القديم أن البالغة)
إقناع, لماذ؟ ألن البالغة تعمل بتنمية المعني الكثير السلبي في اللغة االنجليزية 

( 2112الوطنية االنجليزية )دفيس,  (corpus)ال إذا رأينا فى كرفوس المعاصر. المث
سوف نوجد أن الصفة العامة التي قدم "البالغة" هي السياسية و المجتمع و مجرد 
و راديكال و فارغة و الرسمية و الوطنية و ثورة, واآلخر كبسيطية و عنف و معاد و 

 11شاذ.
الخطبة: تداول, والعدالة و إيفيديكتيك. البالغة القديمة تتعرف بثالثة فروع 

يختلف بهم من تحليل الحال. أما السياق التداول كمواجهة الحكومة او المحلية. 
وأما السياق العدالة كخطبة القاضي عن القانون و السياق إيفيديكتيك كبرنامج 

 احتفالية كتحذير المجتمع و مقبرة.
نون الذي يحتاج بقيمة تناولت خطبة تداولة إلى محكمة أو مجلس الق

الموجوبة بتقرير الخطاء أم ال متعلقة بعمل القديم كجريمة. قام الخطيب بمجاهدة 
رمي أو الدفاع على مشتبه فيه بتصور على دليل و حجة لتقويم أو برفض اتهام. 
الخطبة التداولة يعتقد بتفسير المختلفة لنيل تزكية عن خطاء أم ال نحو شخص بقاء 

                                                           
30 Jonathan Charteris-black, Analysing Political Speeches-Rhetoric, Discourse and 

Methapor(England:Palgrave Macmillan, 2014),3. 
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قديمة. إذا, صناعة خطبة تداولة خصة التهام فى المحكمة. وهدفها على األعمال ا
 يعني البلوغ إلى تقرير موافقا فى القانون.

" الخطبة إيفيديكتيك موجه إلى ”display" أو showيصدر من كلمة "
المستمع الذى ال يحتاج بتقرير بل تصنع لتكريم أو لتذكير شخص, كمثل فى 

ارته أو بفصاحته فى الكالم ومختلف بمجاملة حتف أو زفاف. يظهر الخاطب بمه
و إنتقاد و مشوق شعور الموافق بالبرامج. نحن نفكر عادة بخطبة مقبرة أو عن ذكر 
الموت و الحرب من خصائص هذه الخطبة. ولكن من نوع آخر يسمي بخطبة 
إيفيديكتيك يعني كمثل الكالم المشجع الذي يلقى رئيس تنفيذي لموظفهم أو  

 .Oscarكمثل -رسة أو الخطبة التي ألقها مستلم الكفائةكرئيس المد
 ثالثة فروع الخطبة, يقسم بثالثة أقسام:

(, deliberativeإنتخاب)-جنسية الخاطب الذي يحتاج إلى جواب المستمع .0
 .(epideictic(, أو التصفيق)forensicإعطاء القيمة)

(, deliberativeلهدف مجمعتعهم, كمثل هل هم مباالة بتأثير سياسة.) .2
 (.epideictic( أو يحتفل بأمر الحياة شحص)forensicتقطيع العدل)

( أو ليوم forensic(, أوليوم غابر)deliberativeلوقة قادم) –اتجاه وقتهم  .1
 10(.epideicticاآلن)

 

 ه. نظريات لفان دجك.
 يقسم فان دجك عن نظريته فى تحليل الخطاب النقدي ثالثة أنواع, كالتالية: 

 الكبير)الموضوع(التركيب  .0

                                                           
31 Ibid., 6-7. 
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كان عنصر الموضوع يثبت إلى وصف العام من النص. سواء كان 
يسمي بلب الفكرة, ملخص أو غالب من النص. يصور النص ما يريده 
الصحافي)خاطب( فىي صحافته. يثبت الموضوع تصور المعظم المركزي, 
وأهم تحت ملء الخبر.  ويصر فكرة ما يقدمه أو بلب الفكرة الصحافي 

 يرى الواقعة.عندما 

فكرة مهمة عن الخطاب عند فان دجك عمة تألف فى قاعدة 
(. ال يعرف النص بتصوير إحدى الرأي أو إحدى الموضوع macroruleعامة)

فقط, بل إحدى الرأي العمة المتماسكة. يسمي فان دجك هذا األمر 
(, يعني أن أقسام النص الداخلي إن يرّتب global coherenceبتماسك عام)

إلى إحدى فكرة عامة. وتلك األقسام توالي بين أقسام األخري لتصور  يصوب
 ذالك الموضوع العام.

 

يصور الموضوع المبحوث العامة من نص الخبر. يوالي ذالك 
( وبقسم الموضوع األخر التي subtopicالموضوع بإحدى قسم الموضوع)

عرض و توالي بتشكيل موضوع العام. وهذا قسم الموضوع يوالي بوقائع الم
ويصور قسم الموضوع.حتى يولي بين إحدى قسم الموضوع و قسم  يثبت

 الموضوع اآلخر قائم النص تشكل النص المتماسك و تام.

هذه الفكرة فان دجك تستند إلى رأي الصحافي عند الغطاء فى 
الواقعة ويرى إحدى المسألة يستند بموقف و عقل خاص. أن هذه المعرفة 

لموضوع الذي يظهر فى الخبر. وألن الموضوع بوضوح يمكن أن يرى من ا
هنا يفهم بعقلي و معرفة الصحافي)الخاطب(, اليعجب إذا كان كل العناصر 

 داخل الخبر رجوعا و ودعما للموضوع الخبر.
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وعنصر اآلخر يري بقسم من إستراتيجية التي يستعملها 
فى  الصفي)الخاطب( لدعم الموضوع و يريده بالتأكيد فى التقارير. كمثل

المظاهرة سوف تحصل رأي مختلف. كانو هم يفسرون أن المظهرة كالعنف 
و وحشي البوليس. ومن هذا األمر التالية يمكن أن تراعي من الموضوع الذي 
صور فى التقارير. وعن هذه الفكرة فان دجك تنصر الباحث ليراعي و تركير 

 اإلهتمام كيف سيتم تشكيل النص بواسطة الصحافي)الخاطب(

 التركيب الممتاز)الهيكل( .2

ب عموما له مخطط أو أخدود من المقدمة إلى اعند النص والخط
آخره. ذالك األخدود يعرض كيف أقسام داخل النص يرتب ويسلسل حتى 
يحصل تشكيل وحدة المعنى. كخطاب فى الحوار اليومية, لها محطط 

ل مجالت بالتعارف, وملء الكالم, وكالم للإلختتام. والخطاب العلمية كمث
أو المقالة العلمية لها مخططية كانت. تعرض بالمحطط كملخص, وخلفية 

 البحث, وغرض, و فرضية, ومحتويات واالستنتاج.

مهم له شكل و محطط المتنوعة, الخبر عموما بالفرضية له نوعان 
محطط كبير. االول, اإلختصار الذي عموما يؤثر بعنصورين يعنى العنوان و 

ور المحطط يرى أهم العناصر. العنوان والمبادرة عموما مبادرة. هذا العنص
يعرض الموضوع الذى يظهر الصحافي)الخاطب( فى التقارير. المبادرة عموما  

 كمقدم الخالصة الذي يريد بالوصول إلى محتويات الخبر كاملة.

الثاني, قصة يعنى محتويات الخبر كاملة, هذه المحتويات الخبر 
ول يعنى حالة أو عملية أو مسار الواقعة, والثاني يعنى بالفرضية لها فرعين. األ

التعليق الذي يظهر فى النص. كمثل فى محطط الموضوعية, ان تركيب 
الممتاز تحت رأي فان دجك يرى أنه كوحدة الذى متماسك وا محكم. ما 
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يظهر عند تركيب الممتاز األول سوف يتبع وتكون معتمدا بعناصر آخر فى 
ومحطط يرى لالستراتيجية و ليس كيف أقسام داخل الخبر. فكل عناصر 

الخبر سوف يرتب فقط, ولكن كيف تشكيل مفهومة كفهم و تفسير 
 الصحافي)الخاطب( تحت الواقة خاصة.

كما أي فان دجك أن أهم المعاني عندمحططية يعني استراتيجية 
الصحافي لدعم الموضوع الحاص الذي يريد بالوصول بترتيب األقسام بترتيب 

اصة. مخططية تعطي الضغط أين القدم وأقسام اآلخر التي تكون  خ
كإستراتيجية إلخفاء معلومات مهمة. هذا السعي الخفاء يعمل بوضع فى 

 األخر كي متأثر بقليل اإلنتاء.

 التركيب الجزئي .1
 وحدات الداللة .(أ

( الداللة هي البحث عن المعنى, Kambartelيعبر كمبرتيل)
اللغة لها بناية التى يصور المعني إذا وّصل ويزيد عن الداللة يعبر أن 

( أيضا. Georgeبمفعول فى خبرة حياة اإلنسان. كما قال جورج)
 أن الداللة يعنى نظرية المعني. (Verhaarويقول فرحار)

 Encyclopaediaسواء كان بتحديد موسعة االنجليزي )

Britanica, Vol. 20, 1965:313المترجم يعنى "الداللة هي البحث ) 
عن االتصال بين مختلف اللغوية باالتصال عملية الذهنية أو رمز فى 

 12عملية الكالم".

الداللة عند تكوين فان دجك هي تصنف  بمعنى الموضعي 
(local meaning تعنى المعنى الذي يصدر من االتصال بين ,)

                                                           
32 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal(Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 7. 
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الجملة, االتصال بين حرف الجر الذي يبنى المعنى المخصوص فى 
بعضهم بأنه ))دراسة المعنى(( أو))العلم الذي  يعرف  11بناء النص.

يدرس المعنى(( أو ))ذالك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية 
المعنى(( أو ))ذالك الفرع الذي يدرسالشروط الواجب توافرها فى الرمز 

 12حتى يكون قادرا على حمل المعنى((.

 خلفية .(ب
كانت خلفية من أعضاء الخبر الذي يقدر فى تأثير 
المني)الداللية( يريد أن يظهر. إختار الخلفية مقصودة و محدد فى 
حمل رأي المجتمع. عمة, تظهر الخلفية فى أول الخبر قبل رأي 
الحقيقة للصحافي)الخاطب( يقدم, على المقصود لتأثير على أن رأي 
الصحافي)الخاطب( مسبب. ومن ذالك كانت الخلفية مستخدمة فى 

ع. كمثل فى خبر عن أهمية حركة بحث كيف يفسر شخص من وقائ
الطلبية. فى الحكومة حركة الطلبية الخلفية التي تستخدم بنجاح 

تجعل الخلفية سبب مبرر فى تقديم  حركات الطلبية فى عملية تغير.
 فكرة نحو النص. عالمة على أن خلفية النص

تكون عنصر مفيدة ألنها يمكن تخريج ماالمقصود الذي 
طب(. أحيانا, المقصود أو المحتويات يواصل به الصحافي)الخا

األساسية ال يظهر عند النص, ولكن من بحث الخلفية التي تظهر و  
كيف تقدم تلك الخلفية, جاز علينا بتحليل المقصود المخفي الذي 

 يبين تحت الصحافي)الخاطب( فى الحقيقة.

                                                           
33 Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, 

dan Analisis Framing(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2001), 78. 

 11ه. علم الداللة. عالم الكتب. صفحة:  1421أحمد مختار عمر.  34 
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يحمل عن سأين  إلى لوقائع تستخدم بعملية األسسيةالخلفية ل
. وهذا من مظهر العقائدي, جاز و الصحافي)الخاطب(نح معنى النص

 الصحافي فى تقديم الخلفية أم بدون خلفية. تابع إلى مهمتهم.
 التفصيلج.(  

الفصيل يتصل بمراقبة نباء الذى يظهر شخص )الخاطب(. 
ظهر المتكلم بتصريف عن نباء الذى ربح نفسه أي الصور الجيد. 

نباء تماما( إذا يعرض مقامه. وبالعكس, يظهر نباء قليل)حتى بدون 
النبء الذي يربح المتكلم ليس إال بمظهر مصرف بل بتفصيل كامال و 

 ببيانات.

 

فى تفصيل كامل طويل يعنى عملية التأكيد بتعمد لنيل الصور 
الخاص عند الشعب. التفصيل من استيراتيجية الصحافي)الخاطب( 

متطور لتظهير موقفه بسري وخفية. فموقف أو الخطاب الذي 
بااصحافي)الخاطب( أحيانا ال يلزم ببيان صريح, ولكن من تفصيل 
خاص متطور و من أين يخبر بالتصيل الكبير, سوف صور كيف 

 الخطاب يتطور نحو وسائل اإلعالم.

عند بحث التفصيل, ال بد علينا فى تعليم بعد كل وقائع,  أين 
القسام االقسام الذي ببيان طويل نحو الصحافي)الخاطب(, وأين ا

الذي يبين ببيان قليل؟ لماذا آثر الصحافي)الخاطب( ببيان من بعد 
 الخاص وليس ببعد آخر.

 الغرض .(د
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ومن عنصر الخطاب يعني الغرض, يكاد يساوي مع التفصيل. 
فى التفصيل نباء الذي ربح المتكلم سوف يشرخ بتفصيل طويل. رأى 

بالعكس,  الغرض فى النباء المربح المتكلم سوف يبين صريح وواضح.
نباء الذي يضر المتكلم سوف يشرح بخفية و ضمني و خفي. وهدف 
اآلخر أن العموم ال بيان بنباء ليس إال لربح المتكلم. نباء المربوح يبين 
بوضوح وبكلمة صراحة و يعرض مبشر إلى واقعة. ونباء مضر يبين 

 بكلمة خفيةو شبك.

فى السياق وسائل اإلعالم, كان الغرض يعرض كيف 
حافي)الخاطب( بضمني وخفية يستخدم عملية اللغوية الخاصة الص

 لتأكيد مركز صدقه وبخفية يتخلص صدق اآلخر.

 

 االستلزام .(ه

(, وهو presuppositionب يعنى االستلزام)امن عنصر الخط
بيان الذي يستخدم لدعم المعنى النص. إن خلفية مقصودة بالجهد 

الجهد لدعم بإعطاء مقدمة لدعم الرأي بإعطاء الخلفية فاالستلزام يعن 
ج ا التي تصدق تصديقها. تضع المقدمة ببيان برأي صديق الذي ال يحت

 مسأول فيه.

البحث نحو االستلزام عموما يعكس من تحليل المعلومات ما 
ظنه الكاتب. يعرف النص بالقارء, وكيف المعلومات تعرف. عامة يرجع 

ن أساسية االختالف االستلزام إلى المعرفة أرضية المشتركة. وتكون ع
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بين علماء تحليل الخطاب و علماء اللغة هي عنصر اللغوية التي تكون 
 15بتمثيل ذالك االستلزام

( عن إلغاء Gus Durهذا المثل األتي باقتراح جوس دور ) أنظر
( . فى Tap MPRS /XXV/1966تكوين مجليس الشورى للشعب)

ن ملغوؤ, كان الخبر, يعارض عن إلغاء حتى يصنع الجدال إذا تكوي
حزب الشيوعي سينهض مرتا أخري. وأن الشعب الذي يكون فى 
مستوى فقر سوف يتبعون بهذا الحزب الذي يحمل عهد فقراء 

 الشعب.

الجدال الذي يقدمه هذا الوسائل المواصلة يسمى باالستلزام. 
ألن فى الحقيقة لم يقع ولكن يستند بمعتقد. هل إذا كان تكوين 

حقيقة يلغأ حزب الشيوعي سوف ينهض؟ هل  مجليس الشورى للشعب
الشعب سهال فى تباع حزب الشيوعي؟ ولكن ليس هناك دليل الذى 

 aidيواليه. مهم بمعتقد االستلزام عموما يصدر بمساعد العقل السليم)

commonse االستلزام الذي معقول ولمهم فى الحقيقة لم يقع ال , )
 يسئل تصديقه. الناس قد ينالون.

 النحو .(و

أن شكل الجملة هي النحوية التي تطابق بطرقة التفكير 
الذي يبين  B , أوBيبين  Aالمنطقي, يعني مبدأ السببية. يسأل هل 

A هذه المبدأ السببية إذا ترجمت إلى اللغة يكون ترتيبا فاعل )الذي ,
 يبين( و مسند )الذى مبين(.

                                                           
35 Tagor Pangaribuan, Paradigma Bahasa.(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008), 85. 
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ة, هذه الترتيب الجملة ليس إال لتكنية الفصاحة قواعد اللغوي
ولكن تثبيت المعني التي تشكل من ترتيب الجملة. من جملة التي لها 
هيكل مشتغل يعنى الشخص الذى يكون فاعال من عبارته. وفى جملة 
سلبية كان الشخص يكون مفعول من عبارته. وجاز فى هيكل الجملة 
مشتغلة كانت أم سلبية, ولكن عامة رأي التي يكون باالهتمام عادةا 

جملة.شكل جملة هذا يزمع على هل الفاعل يصور يضع فى أول ال
بصريح أو ضمني فى النص. وعموما تصنع جملة مستغلة لعل شخص 

 يجعل فاعال من عبارته.

يكون مهما فى مقام عرض نحو الجملة أيضا. كيف ترتب 
األعراض نحو ترتيب الجملة. أين العرض الذي يضع فى أول الجملة 

ف يأثر معنى الذي يخرج ومن وفى آخر الجملة. كان التوضيع سو 
 ذالك أي قسم الذي زيادة التأكيد عند المجتمع.

ومن أشكال الجملة يعني هل الخبر تستخدم باستنتاجي أو 
بحثي. فى جملة استنتاجية عنصور التأكيد أظهر, وفى جملة حثية 

 أساسية الجملة يضع ألعمى ومخفي.

 ستيلستيكز(. 

يعنى طريقة لبمستخدمة ركز ستيلستيك فى بحثه األسلوب, 
نحو المتكلم أو الكاتب إليصال المقصود باستخدام اللغة كآلة 
االتصال. ومن ذالك نعرف ستيلستيك بأسلوب اللغة. ما يسمى 
بأسلوب اللغة حقيقة تقع على كل عوامل اللغة: عوامل الكالم و 
عوامل الكتابة, عوامل األدب وعوامل غير أدب. ألن أسلوب اللغة 

ة إستخدام اللغة تحت السياق الخاصة. ولكن من ناحية هي طريق
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تقليدية وّصل أسلوب اللغة بنص األدب دائما, خاصة نص األدب 
  12المكتوبة.

أساسية, هذا العنصور يشير إلى كيف يختار شخص من 
جميع المفرادات الموجودة. أحد الوقائع عموما له مجموعة 

تمثل " (meninggal)موتالمفردات التي يعود إلى الوقائع. كلمة "ال
, mati ,tewas ,gugur ,meninggal ,terbunuh ب

menghembuskan nafas terakhir ,dsb.  ومن ذالك المفردات
يقدر شخص أن يختر من جميع ذالك المفردات. ومن ذالك 
إختيار الكلمة التى إستخدمت ليس لطارئ, بل للعقائد يظهر كيف 

 يفسر شخص عن الحقائق والوقائع.

 

 البالغيم(. 

فى أحد الخطاب, ال يفصل الصحافي)الخاطب( الرسالة 
الرئيسية نحو النص فقط, ولكن أيضا بالتشبيه, والتعبير, واستعارة 
التي تقصد بزخرفة وتزيين فى الخبر. ولكن باستخدام استعارة خاصة 
تكون إشارة ابتدائية لفهم المعنى النص. باستعارة خاصة يستخدمها 

ب( بستراتيجية كتفكير التأريض, وسبب تبرير عن الصحافي)الخاط
 الرأي أو فكرة خاصة عند امجتمع.

                                                           
36 Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, 

dan Analisis Framing(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2001), 82. 
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يستخدم الصحافي ثقة المجتمع, و التعبير اليومية, وتمثيل, 
ونصيحة السلف, وكلمات القديمة. حتى يعني التبير مأخوذ من 

 آيات لتكمل الرسالة الرئيسية.

 (Social cognitionع(. االدراك االجتماعي)

يحدد تحليل الخطاب تركيزا إلى هيكل النص, ولكن   ال
كيف صناعة أي انتياج النص. يقترح فان دجك احد تحليل الذي 
يسمي بادراك المجتمع. فى هيكل تحليل الخطب لفان دجك 
احتياجا لبحث عن ادراك مجتمع: وعي ذهني للحافي الذى يشكل 

تحليل  ذالك النص. كتحليل الخطب صحافة مسألة عن أمبون. سيام
النص الخبر احتياجا لبحث عن وعي ذهني الصحافي يرى عن مسألة 
أمبون. كيف ديانة و معرفة و ظن الصحافي تحت فرق اإلسالم و 
نصراني فى أمبون. اإلداك اإلجتماعي كان مهم و جعل إطار الذي ال 

 يفرق لتفهيم النص الخبر.

على رأي فان دجك, تحليل الخطب ال يحدد على هيكل 
ألن هيكل الخطب نفسه ال يعرض أو يرمز عدد من المعني,  النص,

رأي و إيديولوجي. لتوضيح كيف المعني السري من النص. ونحن 
نحتج إلىإلى تحليل عن اإلدراك و السياق اإلجتماعي. ونهج 
اإلدراكي يأسس على ظن أن النص ليس له معنا, ولكن المعنى يعطي 

لية الوعي الذهني على بوصيلة مستخدام اللغة, أو أصح بعم
لمستخدم اللغة. ولذالك نحتج إلى البحث عن نيابة اإلدراك و 
استراتيجية الصحافي فى إنتياج احد الخبر. ألن كل نص على 
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األساسي يحصل بطريقة وعي, و معرفة, و ظن, و معرفة الخاص 
 على الوقائع معين.

كيف يفهم وقائع و يفّهم و يسند بمخطط. يسمى فان 
مخطط بشاكلة. هذا المخطط متصور كهيكل ذهني, دجك بهذا ال

ويحتوي فيها كيف نرى على اإلنسان, و دور المجتمع و وقائع. و 
مخطط يقرر بخبرة و التنشئة اإلجتماعية. كهيكل الذهني. مخطط 
يساعدنا لتبيين حقائق الدنيا الكاملة. يعمل مخطط بنشط ليبنى 

 , و يفكر عن األمر.يساعدنا لترشيد ما يجب أن نفهم, ويفسر-واقع

و شاكلة هي أحد إطار التفكير شخص خالل يرى و يفهم 
 على المسألة, وله أنواع لهيكل أو شاكلة الذى إستطعنا بتصورها:

(. يصور هذا المخطط  (Person Schemas(.مخطط شخصي0
كيف يصور شخص ويرى أخر. كمثل كيف يرى ويفهم الصحافي 

 ير على انتياج الخبر.اإلسالم عن نصرانيين الذى أعظم تأث

(. يصل هذا المخطط عن كيف Self schemas(. مخطط نفسي)2
 نفس الصحافي أو نفس المتكلم يرى, ويفهم, ويصور على شخص.

(. يصل هذا المخطط عن كيف Role schemas(. مخطط دوري)1
شخص يرى و يصور دور و مقام الذي يسكن شخص فى المجتمع.  

و المرأة فى المجتمع وغير ذالك. و كمثل كيف ينبغي مقام الرجال 
الرءي عن مقام الذي ال بد بإقامة شخص فى الجتمع قبيب و كثير 

 سوف يأثر فى صحافة.
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(. يمكن هذا المخطط الذى Event schemas(. مخطط واقعي)2
أكثر إستخدام. ألن قرب كل يوم نرى دائما, ويسمع وقائع الموجودة. 

ط معين. عموما هذا المخطط وكل وقائع نحن نفسر دائما وفى مخط
 واقعي أكثر إستخدام نحو الصحافي.

(. social representationيرتبط شاكلة قوية بنيابة اإلجتماعية )
يعني كيف رأي, و عقيدة و ظن التي تنتمي فى المجتمع. يعيش 
الصحافي بين رأي و عقيدة ذالك المجتمع. ولكن ذالك, كيف رأي و 

أي الصحافي بمرتبط قوي يخبرة, و ذاكرة عقيدة المجتمع ذالك يأثر ر 
و تفسير الصحافي. وهذا يتصل بعملية اذهنية شخص الصحافي. 
العقيدة التى تكون فى المجتمع يقسم فى نفس شخص باعتبار ذاكرة, 

 خبرة النفسية, والمعرفة, و رأي شخص عن مسئلة معينة.

أحد عنصر مهم فى عملية االدراك االجتماعي سوى شاكلة 
الذاكرة. بطريقة الذاكرة نحن نستيع أن نفكر أمر و نستحق معرفة يعنى 

عن األمر. عموما, كانت الذاكرة تتكون من نوعان, األول, الذاكرة 
. يعنى هي ذاكرة المستخدمة لتذكر (short-term memory)القريبة

وقائع. الوقعة أو الحال الذى نريد أن نكون بحجة الذي تكون قريب 
وقت قريب(. كمثلنا فى تجريب نمر هاتف  الوقت الماضي)مدة

األصدقاء المعطى الجديد مدد سعة قريب. ألن مدته قريب فكان 
 عموما ويمكن أن يكون أقرب إلى الوقائع.

(. تعنى ذاكرة long-term memoryالثاني, الذاكرة الطويلة)
المستخدمة لتذكر أو فى اشارة الى الحدث, والمفعول الموقوعة فى 

لة. وأكثر وثيق بإدراك المجتمع هو ذاكرة طويلة. وهذه مدة وقت طوي
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, وأن الكرسي هي ألة للجلوس 2=2+2ذاكرة تستخدمنا لنقول أن 
وغير ذالك. وتتكون الذاكرة الطويلة من جزأين كبيرين, أوال ما يسمى 

(, تعني الذاكرة التى تتصل episodic memoryبذاكرة عرضي )
تعني الذاكرة  (,semantic memoryلية )بأنفسنا. و الثاني, الذكرة الدال

المستخدمة لتبيين معرفة عن الدنيا أو الحقئق, وهذه الذاكرة أكثر 
مستخدمة حتى نعرف أن عاصمة اندونيسيا يعنى جاكرتا, وأن جوس 

 10دور يكون رئيس نهضة العلماء.

 ق(. تحليل المجتمع.
أن الخطاب يعنى من أقسام الخطاب الذى متطور فى 

حتى فى بحث النص يحتاج فى عملية تحليل التنس ببحث   المجتمع,
كيف شكل الخطاب عن األشياء المنتجة و تبني فى المجتمع. كمثل 
نريد أن نبحث نحو كيف عن الخطاب الصحافة بوسائل اإلعالم عن 
مسئلة الشيوعية. يعمل البحث بتحليل كيف الدول يفعل بانتياج و 

بطريقة الكتب الدراسية, استنساخ عن الخطاب الشيوعية, كمثل 
والخطابة السياسية وغير ذالك. ونقطة مهمة من هذا التحليل يعنى 
بتعريض كيف عن المعنى المنضوية معا. وقوة المجتمع تنتاج بطريق 
ممارسة الخطاب الشرعية. يقول فان دجك, فى تحليل عن المجتمع 

 (.acces( و الوصول )powerهناك أمرين مهمتين يعني قوة)
 

 مارسة القوة.الم .0
يعرف فان دجك عن اقوة يعنى ملكية التى تملك 
بفرقة خاصة)أو أعضئها(, فرقة واحدة لسيطرة فرقة)أو 

                                                           
37 Alex Sobur, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media(Yogyakarta:LKIS Yogyakarta, 

2001), 259-264. 
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األعضاء( من فرقة أخري. هذه القوة عامة تعتمد بملك على 
المصادر بالقيمة, كالنقود, و درجة, و معرفة. سوى من 

دجك  سيطرة بالمباشرة و الجسمية, هذه القوة تفهم نحو فان
كان بشكل مقنع أيضا: عمل شخص على نحو غير مباشر 
يسيطر بطريق مقنع الحالة الذهنية, كاإلعتقاد, وموقف و 

 معرفة.
 الوصول يؤثر الخطاب. .2

عند تحليل اخطاب عن فان دجك يعتي تركيز كبير 
عن الوصول. كيف عن الوصول بين الفرق فى المجتمع. فرقة 

سو فى السلطة. ومن نخبة لها أكثر وصول على الفرق لي
 صولالو  في أكبر فرصة لديهاذالك, هم الذين لهم سلطة 

 الوعي على للتأثير أكبر ةفرص ولهم اإلعالم، وسائل على
المجتمع. أكبر وصول ليس له ألكبر فرصة ليسيطر وعي 
المجتمع, ولكن أيضا لتقرير مالموضوع و محتويات الخطاب 

  18المجتمع.الذي يمكن أن ينتشر و مناقشة نحو 

 مخطط بحث و منهجية البحث لنظرية فان دجك.

  منهجية
نقد 

 Criticalاللغوي)

linguistics) 

 النص,
تحليل, كيف فى استراتيجية الخطاب التى 
تستخدم لتصور شخص أو الواقعة معينة.  
كيف باستراتيجية النص المستخدمة لتبعيد و 

 لحوف فرقة معينة, و فكرة أو واقعة معينة
                                                           

38 Ibid., 272-273. 
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 االدراك االجتماعي, ة العميقةمقابل
تحليل, كيف إدراك الصحافي)الخاطب( فى 
فهم شحص أو واقعة معينة التى تريد بالكتب 

 أو التقديم 
دراسة مكتبية, و 

 تحليل التاريخ
 تحليل اإلجتماعي,

تحليل, كيف الخطاب الذي ينتمي فى 
المجتمع, و عملية إنتاج و تكاثر نحو 

 شخص أو الواقعة صورت.
 12 

 

 الباب الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

 الذاتية محمد مرسيسيرة  .أ

ولد محمد مرسي فى قرية صغيرة تعني "العدوة", كقرية صغيرة أخري 
معظم مهنتهم   ليس هناك فضيلة, إال قرية بسيط وسكان القرية بسيطة.

كفالحين و أكثر وقتهم يقضي لرعي األراضي الزراعية. حتى اسم دائرة شرقية 
كدائرة إسكندرية الذي تكون الهدف   أقل شعبية بين دئرة األخري فى مصر.

 الرئيسي للغربيين, أو كدائرة الجيزة كالهرام.

                                                           
39 Ibid.,  275.  
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يولد محمد مرسي وله اسم  0250من أغستوس سنة  21فى التاريخ 
ثالث من عائلة الفالحة. فى بمحمد مرسي عيسائل عياد. وهو الولد الكامل 

حياته الطفولة ال يوجه بصخب وضجيج. بل بهدوء القرية الذي علق بدين 
 دائما. ومهنة أبيه يعنى كفالح و أمه كربة البيت. له إخوتين وثالثة إخوة.

بأخالق اإلسالم. وأهله يعني من أهل الحفاظ عهد محمد مرسي 
طفولته و مراهقته يقضي فى قريته. ويتم درسة ابتدائية إلى دراسة ثنوية ن. القرآ

كلو مترا.   2فى محلته "العدوى". ومسافة بيته إلى مدرسة الثنوية قريب من 
 اقتصدا لتعرفته وهو يمشى إلى مدرسة ليوفر على ما أعطاه والده.

بذاك أيضا, ويتخرج من مدرسة الثنوية بمنجز مفخرة كرجيل القرية, و 
فى  يأخذ كلية التكنية ويكمل 0201يستمر إلى الكلية فى القاهرة. فى السنة 

بدرجة ممتاز. حتى يكون محاضر. لكن دون ذالك هو يثبت  0205السنة 
  قرآن جيد. فى حفظ

ثم يهجر إلى أمريكي و يحصل على الدكتوراه فى مجال تكنية من 
( فى السنة  University of Southern Californiaجامعة سوتيرن جليفرنيا)

-0282ويكون محاضرا وأستاذا مساعدة فى تلك الجامعة فى السنة  0282
عند قسم التكنية الماّدّي,  0285. ثم فى مصر يكون رئيسا فى السنة 0285

 فى الجمعة زغازغ فى مصر. ويكون محاضر فى مدة تكنية فى الجمعة القاهرة.

على محمود   ءالنج وهو يزوج 0208من نوفمبير  11خ فى التري
كزوجته. وتقول زوجته أنها ال تريد بلقب "البلد األم" ولكن بلقب "خادمة 
شعبة المصريين". ثم محمد مرسي له خمسة أوالد, والدين ولد فى كليفرنيا, 

, و صيمى  األمريكيا. منهم أحمد محمد مرسي كطب فى المملكة السعودية
م عمر و عبد الله فى مدرسة  كخريجة جامعة زغازغ, و أوسامة كالمحامي, ث



39 
 

كطالب وله ثالثة حفيدات. وكان أعضاء أهله يحفظون القرآن كلهم حتى بعد 
ة حافظ إنتخابه كرئيس الجمهرية لقب شعب المصريين بأول رئيس الجمهري

 قرآن نحو مصر حتى فى العالم.

 السياسة. .0

فى التاريخ  عمله نحو إخوان المسلمين يبدء محمد مرسي عن
هناك القصة الكثيرة تقع حينئذ, حتى يدخل السجن مرة بعد , 0200

( وكذالك فى 0280-0201مرات. سواء كان فى عهد أنوار سادت )
(. وهو يدخل السجن بالتهام 2100-0280عهد حسني مبارك )

 بحركة سري ليعارض حكومة.

كان محمد مرسي رئيسا حزب اإلستقالل و العدالة الذي 
ان المسلمين. ويكون أعضاء مجلس يكون الجناح السياسي إلخو 

. بقوة الحماسة و جهده حتى 2115 -2111الشعبي عند السنة 
مختار لمرشح مستقل, مهم إخوان المسلمين محدد عن تحرك 

 السياسة حين حسني مبارك كرئيس الجمهرية.

وهو ال يغادر أبدا عن شريعية اإلسالم مهم فى أمور سياسته. 
"أن اإلسالم هو حلول" خالل معركته.  ويقول كثيرا حفاظ القرأن هذا

ولكن لكثرة داعيته كمثل ذالك, كان الغربيون يظن أن محمد مرسي 
 سوف يطبق نظام حكومة دينية اسالمية األساسي.

مختلف بشعبة المصريين, هم يأيدون بحركة محمد مرسي, 
وهو منتخب كرئيس الجمهرية  2102من يونيو  11حتى فى التاريخ 
بوصول  2102من يونيو  22ه فى انتخابات عامة مصر. بعد غلبت
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مئة فى المئة. ويكون أول رئيس  50منتخب أو ب 0122112010
 الجمهرية منتخب بطريق ديمقراطية.

 التربية..  020
 مدرسة إبتدائية و الثنوية فى "الشرقية" .أ

كلية تكنية لمستوى األولى فى جامعة القاهرة سنة  .ب
0205. 

الماجستير فى جامعة القاهرة كلية تكنية لمستوى  .ت
 .0208سنة 

كلية تكنية لمستوى الدكتورة فى سوتيرن,   .ث
 .0282كليفرنيا, 

 تابع لوجوب عسكري . 022

الجنود المشاة فى سنة يعمل محمد مرسي قسم 
 كخدمة الوطنية.  0205-0202

 مهنة فى التربية. 021

 أ. مساعد المحاضر, كلية تكنية, بجامعة القاهرة. 

 المحضر, فى جامعة سوتيرن كالفرنيا. ب. مساعد 

ج. مساعد األستاذ, فى جامعة نورة رنج, أمريكيا,سنة 
0282-0285 

التكنية بجامعة زغازغ سنة الكلية رئيس عميدد. أستاذ و 
0285-2101 
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 مهنة فى السياسة.. 022

 أ. يكو ن أعضاء لجنة عداوة لصهيوني فى دائرة.

السنة  ب. يكون أعضاء مجليس الشورى للشعب فى
2111. 

ج. يكون أحسن أعضاء مجليس الشورى للشعب فى 
 .21115-2111سنة 

 د. كرئيس حزب الحرية و العدالة.

 مهنة فى إخوان المسلمين. .025

 أ. متكلم الرسمي إلخوان المسلمين.

 ب. كرئيس حزب الحرية والعدالة.

 21ج. كمبادل ريس جمهرية حسني مبارك.

 

 من األدنى إلى ترشيحه كرئيس الجمهرية.قصة محمد مرسي يرتب مهنته . 2

مهنة أكاديمي محمد مرسي يجرى بطيء ولكن صعدا بالتأكيد, أول  
كمساعد المحضر فى كلية التكنية بجامعة القاهرة, وبعدها مساعد لألستاذ 

سوتيرن كالفرنيا األمريكيا. ثم يعود إلى مصر ويكون رئيس الكلية  بجامعة
الك يعلم فى جامعة القاهرة و جامعة الفتيح فى التكنية بجامعة زغازغ. ومع ذ

كان محمد مرسي   2101تريبولي لبيا وبعض الجامعات فى أمريكيا. حتى سنة 

                                                           
40Badriyah Huriyah, Dari Istana ke Liang Lahat: Mursi(Jakarta:Penerbit Kencana, 2015), 7-12. 
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ينشر بعض العمل العلمي فى مجال صناعة و العشرات البحث عن سطح 
 معدني.

كبريق ذهني ولد مصر هذا يتألأل وطنه من مكان بعيد خالل يشترك 
ك مركبة فضائية فى أول سنة ثمنون. منذ شبابه أنه محر لتنمية  (Nasaناسا) مع

ليس طلب مكتبي الذى ال يعرف ميدان, وليس علماء الذى ال مبالي بمشاريع 
تحسين. وهو أعضاء و مؤسس لجنة معارضة الصهيونية فى دائرة الشرقية و 
أعضاء المعتمر العلمي لحزب و قوة السياسة و رابطة عامل. كان مجاهدته 

و مبنى العلمى اإلسالم  مادة و مبصر. حتى يحفظ القرآن كامال. ليس بدون
 العالية.

ج إلى أكبر حاوية حتى يطلب بكيان قادر على استيعاب ا وأنه يحت
حريص اإلنساتي فى قلبه. ويتعجب بتصور حضارة إخوان المسلمين الحقيقة. 

يحدد نه. ولكن الخطر ال وكان رابطة التى أسست بحسان البنا ممنوع عند زما
يكون ناظر  0202بتجريبها. يقوم بالتعرف ثم قام بالتابعة حتى أخر سنة 
بتكامل  يقوم 0222رسمي. وأول وظيفته الكبيرة فى مجال السياسة فى السنة 

 فهم أن راية اإلسالم التى يرفعها سوف ترفرف على مبنى سياسة مجتمعته.

تنافس سنوات كوينزل من مركز تدمير إخوان المسلمين المختبأ سنة بعد 
, 0225الحقيقي. كان محمد مرسي مرشح لإلنتخاب مجلس الشعبي سنة 

وأيضا كمتكلم  2111ومختار كأعضاء تشريعي يوكل مدينة زغازغ فى السنة 
فرقة إخوان المسلمين. ومشروع إحياء الذي يتيقن معه الوقة منذ قديما. كل 

لموت عن القطار عنده. حتى فى مأسة اصالح ال يكظم وكل تهديد ال بعبع 
سعيد وهو أكثر صراحة ينقد األمير الذي ال مبالي.وأن الحصل قد يعرف: فى 
يوم التالي, كان الحكومة تكثر الجريدة الوطني لتذلل نقده. وبتلك العقلية ليس 
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غريبة أن محمد مرسي زكي النفس و محترف فى الوظيفة. وينال كفائة بأحد 
 أحسن كمستوى العالمي. أعضاء مجلس

, 2115من أحد فكاهي ساخر للسياسة الحكومة عنه يكون فى سنة 
فى اإلنتخاب المجلس الشعبي ينال أكثر مختار كمنافسه, ولكن نتيجة 
انتخاب يتغير بنظام الحكمي مبارك حتى منافسه غالبا. وبعد عملية تزوير 

تطلب حق يقوم بصف األول فى ترتيب مظاهرة ل 2115نتيجة انتخاب 
 2112مايو سنة  08وعقيبة عن ذالك أنه معتقل فى صباح انتخاب محرم. 

أعضاء إخوان المسلمين أخري أمام محكمة قاهرة. ودخل السجن  511مع 
 شهر. 0خالل 

وأنه قد عرف أن عقيبة ما عمل بجرئة سيصيبه بالسجن. كما أصابه فى 
وقة قديم. وبلية بعدها أصابه يعنى أنه معتقل ودخل السجن بيوم الجمعة 

 25ريخ اتالبعد الثورة فى التى تبدأ فى  2100ينايير  28ب, فى التريخ الغض
بالتفشى كثورة الفرنسية الذي يسترح  وعندم استراحة الكتل بنظارة مصر ينايير.

بستيل, العشرات من حبس يخرج بالحري. ولكنه يختار بسكن فى السجن. 
الم اإللكترونية بوسائل اإلع ضبابي ليس اختياره كحبس أخر. بل أنه اتصلوأن 

و وكالة األنبء ليرجو المحكمة النتقاله بسجنه و يقضىهم ألوضح اعتقاله. 
ألن حتى حينئذ ليس هناك سبب وضوح بسجنه. وإذا يجري بالحرية فأراد 

 الحرية الجسمية و سمعة نظيفة.

ومصيبة األمراء على ظلمهم ال يصيب بنفسه فقط, بل بأهله كذالك  
ويتم القبض عليه بعد اعالن كأعضاع التشريعي كما أصاب بولده الدتور احمد, 

حتى يعد بثالثة مرات. ولكنه ال يستسلم بتلك المسئلة على  2111فى سنة 
لمين أن مجلس الشوري إخوان المس 2100من أبريل  11قيامته. فى التاريخ 
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أعطاه أمانة عظيمة على كتفه كرئيس حزب الحرية و العدالة الذى أسس إخوان 
. وفى إشارة نهضة 2100من فبريير  00المسلمين بعد نزل حسنى مبارك 

إخوان المسلمين ان القيادة ليس بمنافسة متحمس و منتظر. ولكن مراعته 
ى بحمل الذي يركع صبره. ويحرص علخوان المسلمين مجلس الشورى عن إب

 األمانة الكبيرة كرئيس الحزب الذى أكبر تركيز فى العالم.

وهو يتحرك على عمل و وظيفة كان. ويشترك بصناعة مجلس وطني 
, ومهنته يفر بسرعة حتى ولد 2101للتغير مع الدكتور محمد برادي فى سنة 

الفالح يعود بنيل أمانة أعظم من قبلها كرئيس حزب فى إخوان المسلمين. 
ليه مجلس الشوري إلخوان المسلمين ليقدم كرئيس المصر. و تقرار يطلب ع
 شورى الذى قام بقيادة الدكتور بديع طاعة له.مجلس ال

بالحقية أن محمد مرسي قام بترشيح انتخاب رئيس الجمهرية كترشيح 
فرعي. الحراص كترشيح ابتدائي يعنى خيرات شتير ال يحرر بمنوعات ترشيح 

 لى نظام االنتخاب الذى قام باعتراض على ترشيحه. ورئيس المهرية. عالمة ع
رئيس الجمهرية بنجاح خالل تعلين مرشح  صدق كما تنبأ إخوان المسلمين

وكانمحمد مرسي يكوم مرشح رسمي تحت حزب الحرية والعدالة بصناعة 
إخوان المسلمين. ودخل على منافسة الديمقرطية. فى الدور األول كان مرسي 

 51ولكن ليس هناك مرشح يبلغ أكثر من  % 2555تخب يبلغ على أكثر من
 00و  00. حتى فى الدور الثانية غنتخاب رئيس الجمهرية يعقد فى تاريخ %

 .2102من يونيو 

وهناك قوة السياسة اإلسالم تميل باإلتحاد, كدعامة مرشح فى الدور 
عواء. األول من فرفة اإلسالم الدكتور عبد المنعم ابول فتوح و الدكتور سليم 
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أبريل, وتحالف الثورة  0وأيضا كرابطة الثورة الجديدة التى صدرت كثيرة, كرابطة 
 المصرية و وحدة الثورة المصرية.

إختبار المدينة  فى هذا الدور الثانية أن محمد مرسي ككوخ يعتصم من
معتدى عليه. أن دامس داعية يغزوه. حزب الوطني للمبارك له جرثوم قوي فى 

مع الصوفي له قوة الصوة أكبر مجند و قوم نصراني القديمة ومجتالمجتمع. 
عاطفة الدينيةالتى فى الحقيقة مفتعل. ولكن ثوثيق جيل قضية القديمة يحرق 

يرعب عن عهد القديمة عنظمة و تجمعة. الثورة مع مرسي. وقوية الشجاعة 
 0221112010أو  % 5050ينال مرسي الحصل. ينال مرسي واألخير 

حمد شافق كغريم من فرقة  عهد القديمة يشاحن قليل منتخب. وأن أ
0221202181. 

ثم جعل محمد مرسي أول رئيس الجمهرية فى تاريخ المصر من 
ى يوم يوميو ولكن فالمجتمع المنتخب بطريق اإلنتخاب نظيف و ديمقرتية. 

ليس بيوم انتصار. ألنه يقول "أيها الشعب المصري, مسلم ونصراني. اليم هو 
انتصار شعبى المصر, انتصار الثورة". فى خطبة محمد مرسي بعد تعلين يوم 

 لجنة اإلنتخاب المصر الرسمي.

األن, أن مرسي ليس إلخوان المسلمين فقط. يقول الدكتور أمين 
"أعضائية مرسي فى إخوان المسلمين  حسين األمين كرئيس إخوان المسلمين

 يطلب ة فى خطبته أنه اليقف, خالل كرئيس الجمهرية". ويعيد مرة بعد مر 
عدالة و صالح طوالما أقيم ال واحد "ساعدني شيء من قومه. وهو يرجو أمر

 20لكم و إطاعة الله".

 خوان المسلميناإل .1
                                                           

41 http://elvandi.com/mengenal-presiden-mesir-baru-dr-muhammad-mursi/ (29 Mei 2016) 

http://elvandi.com/mengenal-presiden-mesir-baru-dr-muhammad-mursi/
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سياسية فى القرنين األخيرين. -اإلخوان المسلمين هم أهم حركة إسالمية
فمنذ الحركة الوهابية التي ظهرت فى الجزيرة العربية فى منتصف القرن الثامن 
عشر, على يد الداعية المتشدد محمد بن عبد الوهاب, لم تظهر حركة دينية 

إلى  -عربية, وال خارجهاال فى الجزيرة ال -سياسية تدانيها تنظيميا وقوة وتأثير
أن ظهرت حركة اإلخوان المسلمين فى مصر, على يد الداعية حسن عبد 

. صحيح, ظهرت بين الحركة الوهابية و حركة 0228الرحمن البنا, عام 
مثل المهدية فى السودان, -اإلخوان المسلمين حركات إسالمية أخرى

اق جغرافيا, ولكنها ظلت محصورة النط -العربي مغربالوالسنوسية فى 
ومحدودة التأثير سياسيا و زمانيا. كذالك ظهرت حركات أخرى عديدة تحمل 
شعارات إسالمية خالل القرنين األخيرين, لم يكن لها مثيل بين أي من 

 الحركات المذكورة فى تأثيرها المستمر.

إذن من هما األهم واألكثر تأثيرا  -الوهابيون واإلخوان المسلمين
و  ضربت الحركة الوهابية أكثر من مرة و سقطت, وأفاقتواستمرارا. وكما 

نهضت من جديد, كذالك حدث لحركة اإلخوان المسلمين. ولم تظهر بعد, 
على حد علم هذا الكاتب, دراسات علمية موثقة عن العالقة بين الحركتين في 
القرن العشرين. ولكن من الثابت أنه حينما ضربت حركة اإلخوان المسلمين 

لرئيس المصري جمال عبد الناصر فى خمسينيات و فى الستينيات, فر بواسطة ا
عدد كبير من اإلخوان إلى مملكة العربية السعودية, المعقل الحصين للوهابية, 
حيث أحسنت وفادتهم و حمايتهم. كما أن عدد كبيرا منهم قد شاركو فى بناء 

ماديا, ودخلو فى الدولة السعودية الثالثة, واستفادو أيضا ما أفادو أديبا و 
 22شركات متعددة و متشعبة معا, ظل تأثيرها قائما إلى الوقت الحاضر

                                                           

 .1-2(2112على عشماوى, التاريخ السر لجامعة اإلخوان المسلمين )القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية,  22 
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: لمسلمينا انخواإل هم من بيان في عنه اهللا رضي لبناا ممااإل يقول
بين  من تكمدعوا ماو ، لعصرا هذا أهل من نتمأ من جيدا أحب أن تتبينو"

ووحد قلوبكم الدعوات وأية جماعة جماعتكم, وألي معني جمع الله بينكم 
الذي تتلهف فيه الدنيا إلى  ووجهتكم, وأظهر فكرتكم في هذا الوقت العصيب

دعوة اإلسالم واإلنقاذ. ثم يقول: فاذكروا جيدا أيها األخوة: أنكم الغرباء الذين 
يصلحون إذا فسد النس, وأنكم العقل الجديد الذي يريد الله أن يفرق به 

دعاة اإلسالم وحمله القرآن وصلة األرض  لإلنسانية بين الحق والباطل, وأنكم
 بالسماء.

أما ما نريد ونعمل على تحقيقه بكل الوسائل المشروعة فقد تحدث 
نحن ندع الناس إلى مبدأ واضح محدود و مسلم به "الشهيد البنا عنه فقال: 

منهم جميعا, هم جميعا يعرفونه, ويؤمنون به ويدينون بأحقيته ويعلمون أن فيه 
 ". وإسعادهم وراحتهمخالصهم, 

ولقد وضح اإلمام البنا أن دعوة اإلخوان المسلمين هي دعوة اإلسالم 
وال شيء غير اإلسالم, فكل أخ المسلم يبلغ جعوته حيثما ذهب و يدعو 
الناس لتحقيق متطالباته. واإلخوان يهتمون بقضايا المسلمين فى كل 

ين العزة و السالم, وال مكان,ودعوة اإلسالم فيها صالح البشرية, واإلسالم د
إذا سالموه, وهو توجه اإلخوان دائما وتفكيرهم السياسي  يعادي غير المسلمين

إقليميا و دوليا, وقد استطاعت أن تؤدي دورا كبيرا فى ربط الشعوب العربية 
واإلسالمية بعضها بعض, كما عملت على توثيق العالقات الدينية والثقافية 

 .والسياسية بين هذه الشعوب

ولقد طرح اإلخوان منهجا هو اإلسالم وحده, يقول اإلمام: "ومن الحق 
أيها اإلخوان أن نذكر أننا ندعو بدعوة الله وهي أسمي الدعوات, وننادي بفكرة 
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اإلسالم, ونقدم للناس شريعة القرآن وهي أعدل الشرائع")رسالة بين األمس 
ية بحتة, على اإلسالم "ففكرتنا إسالمواليوم(. وفى رسالة إلى الشباب يقول: 

 21ترتكز و منه تستمد, وال نرضي سواه إماما, وال نتبع لغيره أحكاما.

هذه المقومات أو األركان األساسية قد قدر الله لها أن تجتمع وتتكافل 
فى دعوة اإلخوان المسلمين, وإن شئت قلت: فى حركة اإلخوان المسلمين, 

حركة داعية. وهذه المقومات فهي دعوة وهي حركة أو هي دعوة متحركة و 
 السبعة فى دعوة اإلخوان هي:

 أن تكون الحاجة داعية إليها, لتسد فراغا قائما. .0
 أن تكون متميزة, واضحة الشخصية و السمات. .2
 أن ترزق بقيادة واعية حكيمة تعرف غايتها و طريقها. .1
 أن يهيأ لها جنود مؤمنون برسالتهم, صادقون واعون مترابطون. .2
 افها واضحة, ال يشوبها ضباب وال اضطراب.أن تكون أهد .5
أن تكون وسائلها لتحقيق غايتها واضحة كذالك, معروفة المراحل و  .2

 الخطوات.
 22أن تكون مواقفها من القضايا الكبيرة واضحة بينة غير غامضة وال غائمة. .0

 

 نتيجة البحث ب.

أسئلة إن نتيجة البحث فبها وصف البيانات ويقدم فيها الباحث نتيجة على 
وسائل اإلستطرادية على التركيب الحث الذى ذكرت قبلها. التي تتضمن ب

والتركيب (super structure)و التركيب الممتاز ( macro structure)الكبير
                                                           

  43 األستاذ مصطفى مشهور, أوراق من تاريخ اإلخوان المسلمين )القاهرة: دون الطببع, دون السنة(, 2-0. 

 .2نفس المرجع,  44 
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بته بعد التي يستخدمها محمد مرسي فى خط (micro structure)الجزئي
التحليل التى تهيأ اإلنتخاب كرئيس الجمهرية بعد تعلين لجنة انتخاب, ونتيجة 

 وتصنيف اإلستطرادية على اموضوع و الهيكل.

 

 (Macro Structure)التركيب الكبير .0

وجد الباحث أن تلك تحليل عميق القرأة و  كز فىبعد أن ر 
 2102من يونيو سنة  22محمد مرسي بعد إنتخابه فى التاريخ خطبة 

 يعبر عن الموضوع "توضيح موقف محمد مرسي بعد إنتخابه".
 (Social cognition)جتماعيتركيب الكبير مع االدراك االالتحليل  .020

ج على البحث الوعي ا إلكتشاف على إلدراك اإلجتماعي يحت
الوقائع  مي)الخاطب( على تفهيم الوقائع, ولفهالذهني الصحاف

 وصفه يأسس بمخطط. ويعتمد الباحث على أربعة مخططات.
 ((Person Schemasمخطط شخصي 02020

تصور مححمد مرسي فى خطبته عن هذا ما 
 "مسيحيين أو نصرانيين"

 على تعادله بين المسلمين.
أنا عايز أقول شوية نقاط واضحة للجميع، ألبناء "

مصر، للجيش، للشرطة، للعمال، لألساتذة، 
للقضاء، لكل ألوان الطيف، لكل أبناء مصر، 
للفالحين، للموظفين، للي جوة للبرة، للرجال 

 ."للمسلمين للمسيحيينللنساء، 
عالمة على تلك الفقرة أن محمد مرسي كرئيس 
الجمهرية يرى عن التساوي فى شعبه عن مسلمين 
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و المسيحيين. الحضانة و المعانقة لشعبه سواء  
 كانت للمسلمين فضال للمسيحيين. 

 
 (Self schemasمخطط نفسي) .02022

عن "نفسه   هذا ماتصور محمد مرسي فى خطبته
 كرئيس الجمهرية

 على موقفه وقسمه"
خرجت معاكم في ميدان  2102يونيو  22أنا يوم "

التحرير لكل اللي موجودين في الميدان وفي كل 
الميادين، وبايعتكم على أن أصون هذا الوطن وأن 
أعمل بكل طاقتي ليل نهار لكي يستقر الوطن 
ولكي ينمو ولكي نمتلك إرادتنا بجد، ونستكمل 

م الله والعالم في يوم المسيرة، أقسمت أمامكم وأما
القسم الذي أعتز به ورأيت في  2102يونيو  22

عيون المصريين رضا وقبول وفرحة بعرس 
 ."الديمقراطية

هذا بيان محمد مرسي عن شجاعته كرئيس 
الجمهرية مصر بهد اإلنتخاب. وهذا التبيين مهم 
جدا ليسكن و خفف قلوب شعب مصرين بعد 

 شغب و الثورة.
 (Role schemas)خطط دوريم .02021

عن دور  هذا ما تصور محمد مرسي فى خطبته
 ."رجال الشرطة"
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ال عنف بينكم وبين بعض وال بينكم وبين القوات "
المسلحة، أو الداخلية ورجال الشرطة ألنهم 
مسؤولين عن األمن الداخلي، وأصابهم حاجات  
كتير، بنحاول أن يعودوا إلى اللي مفروض يكونوا 

رقبتهم، استقرار الوطن، منع عليه، أمن الوطن في 
 ."البلطجة، تنفيذ القانون

كما رأيننا أن األمن فى وطن معين سوف موجود 
لمساعد رجال الشرطة, وهذا إعتمادا عن تبيين 

 محمد مرسي قبل هذا.
 (Event schemasخطط واقعي) .02022

"واقعة هذا ما تصور محمد مرسي فى خطبته عن 
 "2100ينايير  25قبل ثورة 

، 2100يناير  25كلنا عارفين ما كان قبل ثورة   "
فساد، تزوير انتخابات، سرقات، ظلم، عدوان على 

 ".اإلنسان وكرامته
ثورة دموية  2100يناير  25من ذالك نرى أن ثورة 

و الجريمة الكثيرة وعدوان على اإلنسان وكرامته.  
 كما يفهم محمد مرسي.

 
 كبير مع تحليل إجتماعيةتحليل التركيب ال .02025

نقطة مهمة من هذا التحليل يعنى لتعريض  
المعني وفق أو فهم بينهم, ألن السلطة اإلجتماعية 

 تنتج  بتطبيق حديث و شرعية.
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البيان ثالثة ناحية, تقديم هذا أريد الباحث 
ألن هذا األمر مهم التي تحيط عن خطابة محمد 

يعني: الديمقرتية, و اإلنتخاب ثم الثورة.  مرسي.
مصر حتى تأثرت على فكرة الذي وقعت فى 

 محمد مرسي خالل خطبته.

  

 (Super Structure)التركيب الممتاز.)الهيكل( .9
فى هذه المرحلة سيبين الباحث عن تقسيم الخطابة بترتيب 

و االختتام  والخالصة الهيكل. الذى قسمت بااالفتتاح و محتويات
نحو  يح أو بتبيين مواضع من تلك القسم مع ذكر بأنواع الفقرةبتشر 

 المكان بفقرة رئيسية.
 (االفتتاحالفقرة األولى ) .220

قدم جيررو على أن االفتتاح هو نقطة االنطالق من 
الخطبة لتوصيل غلو موضع الذى بحث نحو محتويات 

بعد  بتهما يقول محمد مرسي فو افتتاح خط الخطابة. وهذا
تكبير و  بته عناب. يكلم محمد مرسي فى افتتاح خطاالنتخ

 "الشعب المصري العظيمبكلمة " تفخير قلوب المصريين
 وحال المصر بعد وقعت الثورة العظيمة.

 تقع فى جملة " األولى فكرةرة الرئيسية من كانت الفق
أخاطبكم اليوم وأنا أعرف وأرى وأنتم اآلن تنتظرون مني كلمة 
لتوضيح الموقف ولتعرفوا بلدنا فيها ايه، وأحنا بنعمل ايه 

رة رئيسية وهذه الفقرة يمس بفقرة استنتاجية, ألن فق". دالوقت
لرئيسية بينت من الجمل الفقرة ا تقع فى أول الفقرة. ألن هذه
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أن "كلمة لتوضيح الموقف"  .افتتاح هذه الخطبة بعدها نحو
تأكد بمقام و موقف محمد مرسي كرئيس الجمهرية الجديدة 
الديمقرطية. وهذا الموقف مهم جدا ألن حالة شعب المصريين 
لم يطمئن حينئذا, غعتماد على وقع الثورة بعد رأسة حسني 

 مبارك القديمة.
وهذه الفقرة تتكون من سبعة جمل. األولى يتكلم عن 

كريم و لتفخير شعب المصريين. والجملة الثانية المقدمة للت
بعبارة عت توضيح موقف محمد مرسي و تبيين حال  يتكلم

 بالد مصر وكيف ينبغىأن يعمل شعب مصر حينئذ.
 

 المحتويات )من الخطابة( .222

فقرات. وهناك متنوعة   22يتكون هذه المحتويات من 
بته. يجرب من الموضع الذى قدمت مرسي فى خط كثيرة

وذكر من أي نوع  الباحث تبيين من فقرة رئيسية من كل فقرة
 .تلك الفقرة

 الفقرة الثانية .22220

الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك  .
". تسمى هذه الفقرة  انتخابات رئاسية حرة نزيهة"

بفقرة استنتاجية. التى تبين بجملة بعدها. ويتكلم 
المصر حرية و محمد مرسي بنجاح االنتخاب فى بالد 

 عدالة. كما رأى جميع العلم.

 الفقرة الثالثة .22222
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 الفقرة تقع فى جملة الفقرة الرئيسية من تلك
وبايعتكم على أن أصون هذا الوطن وأن أعمل بكل "

طاقتي ليل نهار لكي يستقر الوطن ولكي ينمو ولكي 
". يتكلم محمد مرسي فى هذه نمتلك إرادتنا بجد

الفقرة عن وعده ويقسم أمام شعب المصرين لجعل أو 
ليحمل مصر إلى الحياة الجيدة فى وقت متقدمة 
بطريقة إيصانه بالد المصر لكي أن تنمي و يمتلك 
بإرادته و بإرادة شعب المصريين ويرى أن الديمقرطية 

 الكبيرة نحو شعب المصريين.هي المبدرة و القبولة 
 هذه الفقرة تسمى بفقرة استنتاجية.و 

 فقرة الرابعةلا .22221

الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
. يتكلم محمد "بذلت فيه كل ما أستطيع من جهد"

قد يبذل و يجهد بقل طاقته  مرسي فى هذه الفقرة انه
لكي ننهض بمصر ولكن هناك األخطاء و التقصير من 

بسبب نفسه. ويرى بعد عام طويلة أن هناك مسؤولية 
ويصب إلى   النظام الذي أجرم في حق مصر وأهلها

يملي عليها أحد أبدا كبوة طويلة لمصر وال يحب أن 
 ، وال تسيرها قوة رغم عنها أيا كانتأي لمصر إرادتها

. وتسمى هذه الفقرة تسمى هذه القوة وأيا كان مصدرها
بفقرة استنتاجية ألن جملة بعد فقرة رئيسية تؤكد و تبين 

 ها.
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 الفقرة الخامسة .22222
 الفقرة تقع فى جملة " الفقرة الرئيسية من تلك

مصر تمتلك إرادتها، تنهض وتنتج غذائها ودوائها 
ثورة المصريين لم تكن ثورة جياع،  " وبكلمة "وسلعها

أبدا، دي كانت ثورة امتالك اإلرادة، كانت ثورة الحرية،  
". يقول محمد مرسى كانت ثورة العدل، دولة القانون

بته لقدرة المصر أن تكون بالد مستقلة إلن فى خط
المصر لها تمتلك إرادتها وتنتج غدائها و دوائها و 

عمل  و بدون وقتحق تسلعها, ولكن هذا األمر ال ي
بين شعب المصريين. وتسمى هذه ج إلى تكامل ا ويحت

الفقرة بفقرة مزيجة ألن فقرة الرئيسة تقع فى أول فقرة و 
 أخرها. والفقرة الرئيسية الثانية تقوي الفقرة األولى.

 الفقرة السادسة .22225
 الفقرة تقع فى جملة " الفقرة الرئيسية من تلك

الثروة بجد على الناس، العدالة االجتماعية وتوزيع 
. وتسمى هذه الفقرة "تحديات كتير واإلنجازات أيضا

بفقرة استنتاجية ألن الفقرة الرئيسية تقع فى أول فقرة. 
يقول محمد مرسى كما قبل هذا أن  العدالة اإلجتماعية 

ج إلى الوقت لتحقيقها واإلنجازات ا و توزيع الثورة يحت
ام السابق يجعل ولكن بسبب اإلعتراضيين و تابع النظ
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أكبر التحديات. وال سيام بالشباب عندهم مشاكل 
 ولكنهم حقوق كثيرة.

 
 

 الفقرة السابعة .22222
الفقرة تقع فى جملة   الفقرة الرئيسية من تلك

أصبح عندنا مرجعية وشرعية بإرادتنا، رئيس "
منتخب، دستور بإرادة األمة، بنشتعل طبقا لهذه 

حثية, ألن الفقرة ". وتسمى هذه الفقرة بفقرة الشرعية
الرئيسية تقع فى أخر الفقرة. يقول محمد مرسي فى 

بإرادتهم ورئيس  نجاح الشعب المصري لمرجعة شرعية
بنشتعل طبقا لهذه  و دستور بإرادة األمة،و  ،منتخب
 . ولكن هناك مشكالة طبيعية بعد ثورة.الشرعية

 
 الفقرة الثامنة .22220

ة  الفقرة تقع فى جمل الفقرة الرئيسية من تلك
مش عايزين الديمقراطية، لو راحوا للشعب "

اتعدوا على مص دم الناس، اتعودوا , هايلفظهم، 
يلموا الفلوس ومع كل أسف يبعتوها برضه، مش 
قادرين يعرفوا الديمقراطية يعني أيه وحرية الرأي يعني 

". وتسمى هذه الفقرة بفقرة حثية, إلن الفقرة أيه
والجملة قبلها تبين لفقرة الرئيسية تقع فى أخر الفقرة 

أن محمد مرسي ال يحب بمص دم الناس و  الرئيسية.
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. اي عملت يلموا الفلوس ومع كل أسف يبعتوها برضه
  بالديمقرطية ولكن هناك مازالت الجرائم الكبيرة.

 
 الفقرة التاسعة .22228

 "الفقرة تقع فى جملة الفقرة الرئيسية من تلك
هؤالء يستغلون غضب الشباب المشروع وأيضا 

وتسمى هذه  ".بعض أبناء مصر الكرام اللي حاسين
الفقرة بفقرة استنتاجية, ألن الفقرة الرئيسية تقع فى أول 
 الفقرة وجملة بعد الفقرة الرئيسية بينت الفقرة الرئيسية.

غضب يقول مرسي أن هناك مجموعة التى تكون 
الكرام اللي بناء المصريين ية ومن بعد أشرعكالشباب  
هي الضمان الوحيد  ولكن بالشرعية أيضا أيضا. حاسين

عشان نحافظ على بلدنا ونمنع سفك الدماء وننتقل 
 .إلى مرحلة جديدة، الوضع ظاهر جدا

 
 الفقرة العاشرة .22222

عشان كدا أنا باقولكم ألبناء مصر المعارضين، 
بس الحقيقة، مش هاقدر أقول ده لسفاكي الدماء 
مرتكبي العنف ديول النظام اللي فات، الكالم ده 
للمعارضين الشرفاء، اللي بيحترموا الشرعية، أقول لهم 
مصر ملكنا كلنا، كل العالم وأنتوا عارفين محمد مرسي 
لم يكن واآلن ليس حريصا أبدا على كرسي، هذا كالم 
ال قيمة له عندي على اإلطالق، يعلم رب العباد هذا 
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ه ومعكم، لكن ما ينفعش الشعب كلفني األمر بيني وبين
واختارني بانتخابات حرة نزيهة، والشعب عمل دستور 
بيكلفني، في دولة موجودة بتنتظر مني أن ألتزم هذه 
الشرعية وهذا الدستور وأحافظ عليه، أنا ما عنديش 

تحمل المسؤولية كنت خيار أن أتحمل المسؤولية، أنا أ
 .ومازلت وسأظل

 الفقرة تقع فى جملة  " ن تلكالفقرة الرئيسية م
أن ألتزم هذه الشرعية وهذا الدستور وأحافظ عليه، 
أنا ما عنديش خيار أن أتحمل المسؤولية، أنا أتحمل 

وتسمى هذه الفقرة  ".المسؤولية كنت ومازلت وسأظل
بفقرة حثية, ألن الفقرة الرئيسة وقعت فى أخر الفقرة 

هذه الفقرة  وبينت بجملة قبلها. يتكبم محمد مرسي فى
عن قبوله للتزام تلك الشرعية و استعد لتحقيق الدستور 
 وحفظه. ويأمر على المعارضين أن يقبل هذه الحقيقة

 . بانتخابات حرة نزيهة هواختار  هالشعب كلفتعنى أن 
 ويكتفى بكل عنف أي شكل كان.

 الفقرة حادية عشرة .222201

 الفقرة تقع فى جملة " الفقرة الرئيسية من تلك 
المصريين غالية علي جدا جدا جدا، أقف بكل دماء 

ما أملك من قوة وأدوات وإمكانيات وإرادة ضد من 
وتسمى هذه  ." يحاول بأي شكل أن يريق هذه الدماء

ألن الفقرة الرئيسية بينت بجملة  الفقرة بفقرة استنتاجية
يقول محمد  .بعدها و فقرة الرئيسية تقع فى أول فقرة
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و  علي الدم الشعب المصريأن  مرسي فى هذه الفقرة
على جميع أنواع سفك ضد  تهقو  و طاقتهحاول بكل 

الدماء ، وحث المعارضة للحفاظ على الديمقراطية 
، يتمسك بالشرعية هوالتفاوض مع السلطة والحكم ، وأن

ألن كل من المؤيدين و المعارضة من الخير رغبة النبيل 
بالنسبة لمصر و استقالل ألطفالهم والعدالة االجتماعية 

 .مصر الحديثةلو المتنامي والمتزايد و 

 الفقرة ثانية عشرة .222200

 "الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
أقول للجميع حافظوا على مصر على الثورة الحفاظ 

 ". ورة اللي أحنا اكتسبناه بعرقنا وبدم شهدائناعلى الث
وتسمى هذه الفقرة بفقرة استنتاجية ألن افقرة الرئيسية 

و يرجو  وقعت قى أول فقرة وبينت بجملة بعدها.
مرسي فى خطبته لحفظ الثورة بجميع شعب المصري 
ألن فيها سعي و عرق فى تحقيق الثورة وكذالك بدماء 

بحفظ الدستور وحفظ على الشهداء الذى قتل. ويريد 
 جميع أبناء المصري كلهم ثم اتحادهم.

 الفقرة ثالثة عشرة .222202

ال "الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
عنف بينكم وبين بعض وال بينكم وبين القوات 

يتكلم  وتسمى هذه الفقرة بفقرة حثية. ." المسلحة
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مرسي فى خطبته عن تلك الفقرة ال صالح فى انتفاع 
شباب المصر لعنوة و التحاد بينهم سوف يولد القوة. 
وممنوع بعنوة مع قوة المسلحة ألن وظيفتهم الحقيقة 

 تعني الحفظ على األمن.

 رابعة عشرةالفقرة  .222201

الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
المهم إن أحنا ندرك كلنا، أن العنف وإراقة الدماء "

يتكلم  مزيجة.وتسمى هذه الفقرة بفقرة  ." هذا فخ
مرسي فى خطبته على دور قوة المسلحة لحفظ عن 
األمن فى بالد المصر وأن سفك الدماء بينهم هو فخ 

 الذى ال بد باالبتعاد منه.

 خامسة عشرةالفقرة  .222202

ال الفقرة تقع فى جملة " الفقرة الرئيسية من تلك
االنتخابية التي بديل عن الشرعية الدستورية القانونية 

 ." منتخبا لمصر ألول مرة في تاريخه أفرزت رئيسا
يتكلم محمد  وتسمى هذه الفقرة بفقرة استنتاجية.

على أن ليس هناك تغيير عن  مرسي عن تلك الفقرة
الشرعية االنتخابية التي هناك رئيس الجمهرية جديدة 
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 المنتخب بطريق الديمقرطية بإرادة شعب المصري حر
 ى تاريخ بالد المصر.وأول مرة ف

 

 الفقرة سادسة عشرة .222205

 "الفقرة تقع فى جملة الفقرة الرئيسية من تلك
لذلك سمعتموني منذ مدة أقول أني أدعو إلى الحوار 
ولجنة مصالحة وطنية عامة ومستعد أذهب لكل 

وتسمى  ."واحد وأن أتحاور وأن ما نصل إليه نطبقه
خطبته  يتكلم محمد مرسي عنهذه الفقرة بفقرة حثية. 

على أن يشعر مرسي على أنه تكون مسؤؤلية على 
جميع مسألة التي وقعت بعد ثورة و خاصة بعد 
االنتخاب النه رئيس الجمهرية المنتخب حينئذ, ويريد 

 الحوار مع جميع المعترضين.

 الفقرة سابعة عشرة .222202

الفقرة تقع فى  الفقرة الرئيسية من تلك
الحكومة وتشكيل وهذه المبادرة فيها تغيير جملة"

وتسمى هذه  ." حكومة ائتالفية من الطيف الوطني
ويتكلم مرسي فى تلك الفقرة الفقرة بفقرة استنتاجية. 
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على رجائه إلى لجنة تأليف الدستور الجديد 
 لإلنتخاب.

 

 

 الفقرة ثامنة عشرة .222200

الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
 ."االنتخاباتوفي المبادرة أن نتفق جميعا إلجراء "

يتكلم مرسي فى  وتسمى هذه الفقرة بفقرة استنتاجية.
خطبته على أن دور شباب المصر فى الثورة و 

والكتفى بنظام السابق حتى يتوجه األن إلى االنتخاب. 
 نظام المستقبل الذى أحسن.

 الفقرة تاسعة عشرة .222208

الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
الشرعية والتمسك بها مع بقاء أنه ال بديل عن "

األبواب مفتوحة للحوار ولرعاية كل المقترحات 
 ."ولتفعيل هذه المبادرة بكل السبل وبأسرع ما يمكن

يتكلم مرسي فى خطبته  حثية. وتسمى هذه الفقرة بفقرة
على أن ليس هناك المصالحة على جميع مرفوضون عن 

عية و الدستور و الشرعية. و ليس هناك تغيير عن الشر 
 يريد بالحوار مع المعترضين.
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 الفقرة عشرون .222202

الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
وتسمى هذه  ."ألن الشرعية هي الضمان الحقيقي"

يتكلم مرسي عن خطبته على  الفقرة بفقرة  استنتاجية.
أن الشرعية تأمين الحقيق فى عملية الدستور و معارضة 

 على بقاء نظام السابق و معترضين عن الثورة.

 رة حادي و عشرينالفق .222221

الفقرة تقع فى  الفقرة الرئيسية من تلك
إذن أنا معكم، أنا واقف أمامكم، أنا بكم جملة"

الشرعية جميعا، أنا مستعد دائما للحفاظ على 
 ." والتمسك بهذه الشرعية ال بديل عن الشرعية

يتكلم مرسي فى  وتسمى هذه الفقرة بفقرة استنتاجية.
خطبته على أن مرسي يستعدبقيام مع شعب المصري و 
استعد بحفظ على الشرعية و منع على امتناع الشرعية 

 النه سوف يعود الى نظام قبله الذى فسد.

 الفقرة ثاني و عشرين .222220

الفقرة تقع فى  الرئيسية من تلك الفقرة
وبالتالي مصر اآلن بهذا الشكل تقف شامخة جملة"

عظيمة قوية بأبنائها تحافظ على الشرعية، رئيسها 



64 
 

يحافظ على الشرعية، ال يملك غير ذلك، ويحب 
الدولة المصرية " و جملة "ذلك، ويحرص على ذلك

القوية الفاعلة بشعبها بأبنائها باختيارهم بحالهم 
نهوض واالنطالق إلى مستقبل أفضل إن شاء بال

يتكلم مرسي  وتسمى هذه الفقرة بفقرة مزيجية. .".الله
عن تلك الخطبة أن قوة بالد المصر وقعت فى إطاعة و 
حب و سعي فى تحقيق و عملية الدستور بجميع 

و تبيين على متفاعل مصر  إعضاء شعبها و رإسها
 .للحياة المستقبلة بشعبها وأبنائها

 وعشرين الفقرة ثالث .222222

الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
أؤكد لكم أن الغد أفضل من اليوم، وأن التمسك "

بالشرعية هو طريقنا وأن التمسك بالشرعية هو الذي 
وتسمى هذه الفقرة بفقرة  ."سيقينا من أي فخ ومنحدر

يتكلم مرسي عن تلك الخطبة على إطاعة  استنتاجية.
لمستقبلة و تأكيد أمل للمستقبلة أحسن من الدستور  ل

 الذي قد مضى.

 عشرين الفقرة رابع .222221
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الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
ولكني أدعو الجميع إلى التمسك بالشرعية معي "

إلى أن نبقى واقفين للحفاظ على هذه الشرعية إلى 
أن نثبت للعالم أننا قادرون بالديمقراطية بالوسائل 

". وتسمى هذه السلمية دون عنف أو سفك دماء
ويتكلم مرسي عن تلك الخطبة  الفقرة بفقرة استنتاجية.

رجاء محمد مرسي فى تحقيق الديمقرطية على جميع 
أبناء المصري, سواء كان من المؤيدين و معترضين 

عنوة. وإعطاء الحرية على إختيار بدون سفك الدماء و 
 رطية و التباعها.موقفهم على رجاء تحقيق الديمق

 وعشرين الفقرة خامس .222222
الفقرة تقع فى جملة  سية من تلكالفقرة الرئي

نوجد حالة حضارية حقيقية الستمرار الدولة "
المستقرة المدنية الحديثة، دولة القانون 

يتكلم  حثية.وتسمى هذه الفقرة بفقرة ."والدستور
مرسي فى خطبته على منع اختالص الشرعسة باسمه, 
وتبيين أن مصر القديمة استخدمت بدستور و إطاعة 
الدستور سوف يحمل إلى حياة ديدة و سعادة 

 لمستقبل بالد المصر و شعبتها.
 الملخص)من الخطبة( .221

 وعشرين الفقرة سادس .22120
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الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
الحفاظ على الشرعية تمنه دمي أنا فأنا إذا كان "

مستعد أن أبذل ذلك رخيصا في سبيل هذا الوطن 
يتكلم  وتسمى هذه الفقرة بفقرة حثية. ." هاواستقرار 

مرسي عن الحفظ الوطن على مدمر و مشاغب. وليس 
هناك الجهاد بتعارض آخر. ولكن االخوة تبني بناحية 

  .من تفس البلدأعضاء 

 وعشرين الفقرة سابع .22122

الفقرة تقع فى جملة  الفقرة الرئيسية من تلك
أحنا أبناء مصر جسد واحد يجب أن نكون، إرادة "

واحدة ينبغي أن تنهض، ثورة واحدة نمر بمرحلة 
وتسمى هذه الفقرة بفقرة  ".انتقالية نحو تنمية حقيقية

مظهور من تلك الفقرة الرئيسة يريد مرسي  استنتاجية.
بالتحاد على جميع أبناء المصري و التفقو فى إرادتهم 

 و تأكيد على هدف الخطبة. 

 االختتام .222

أريد لكم وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق جميعا، وارى "
المستقبل أفضل بكثير، وأراكم تمرون من هذه المرحلة بأمن 

 وسالم.
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بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا ال تزغ قلوبنا 
 رحمة إنك أنت الوهاب.

 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
أحييكم معكم إلى منتهى الشوط الشرعي ومنتهى 
الحفاظ على الشرعية، بكم أبقى وبكم أغير الواقع إلى مصر 
الجديدة الحبيبة التي نحبها في المستقبل القريب مستقرة قوية 

ة عظيمة كما كان وتبقى رغم أنف الذين ظلموها والذين منتج
 يحاولون عبثا أن يجروها إلى اتجاه آخر..
 "أشكركم والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

فى اختتام هذه الخطابة يتكون من رجاء أو أمل محمد 
مرسي كرئيس الجمهرية لشعب المصريين. يرجو التوفيق و األمن 

االنتقال حتى نجحت الثورة لحية مستقبلة. والسالمة بذالك 
ويرى أن المستقبلة أهم من اليوم. ويتلو أيتين كريمين المتطابقين 
من الموضوع. ثم اختتمت بتحية و رجاء لحياة شعب 

 المصريين القديمة و خاصة لبالد مصر المحبوبة.
 

 جدول فقرة نحو تحليل تركيب ممتاز  
 الهيكل موضوع الخبر ترتيب الخبر الفقرة

سالم االفتتاح و مقدم   االفتتاح 0
 الخطبة

 األسس  انتخاب الرئيسية الحرية الملء 2
 بيعة على رأسة محمد مرسي 1
 البذل بمرسي لنهض مصر 2
 مستقل لمصر 5
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تحديات و االنجازات كثيرة للعدالة  2
 االجتماعية و توزيع الثورة

 مصر مرجعية وشرعية بإرادت 0
 مش أي تكفي بنظام ديمقريطية 8
 غضب الشباببستغل ا قريق الذي  2

 بمقتضياتهم
 تمسك مرسي للشرعية 01
 اخترام دماء المصريين 00
 الحفظ على الثورة 02
 االتحاد بين شعب و قوة المسلحة 01
 العنف وإراقة الدماء  فىفخ ال 02
بقاء للشرعية الدستورية  القنونية  05

 االنتخابية ألول مرة
الحوار و المصلحة بين مرسي و  02

 معترضين
 المبادرة فى تغيير الحكومة 00
المبادرة باتفاق الجميع الجراء  الملء 08

 االنتخابات
 االسس

التمسك و بقاء الشرعية و الحوار  02
 لكل االقتراخات

 الشرعية هي ضمن حقيقية 21
و التمسك مرسي مع سعب مصريين  20

 و الحفظ للشرعية
حفظ على الشامخة عظيمة بالمصر ب 22

 الشرعية
التمسك بالشرعية يكون وقاية من  21

 أي فخ و منحدر
لى التمسك بالشرعية و الدعاية إ 22

 الديمقراطية
دولة المستقرة المدنية الحديثة،   25
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 دولة القانون والدستورب
 رجاء وخالصة الشرعيةالحفظ على  الخالصة 22
 اتحاد بجميع أبناء المصريين 20
 سالم االختتام  االختتام 28-22

  

 (Micro Structure) تحليل تركيب جزئي .1

ة بتحليل الخطابة على تركيب يقدم الباحث فى هذه المرحل
, وسوف يقسم بفقرة واحدة ثم تكشيف العناصر الجزئي تحت جزئي

 الثاني, يعنى:ستة عناصر كما بين فى باب 

 لتفصيلتحليل ا .120
قال إيرينطا, أن التفصيل هي إستراتيجية 
الصحافي)الخاطب( لتظهير موقفه بطريق ضمني. أن موقف أو 
خطاب الذى طّور فى الخبر ال يحتاج بتقديم بارز. بل إنما 
نعرف بفهم عن فرع الذي يبين بتفصيل طويل نحو الخبر. و 

 طور عن وسائل اعالم.سوف صور على تقديم الخطاب الذي 
وبحث عن التفصيل, ال بد علينا فى بحث كل على قياس 
من الوقائع, أين فرع الذي طور بكثير وأين فرع الذي طور 
بقليل؟ لماذ صور الصحافي من قياس معين وال يصور من قياس 
آخر؟ وماذا تأثير تقديم ذالك التفصيل عن شخص أو فرقة أو 

 25فكرة التى قدمها الصحافي.
 الفقرة الرابعة .12020

                                                           
45Eriyanto, Analisis Wacana,Pengantar Analisis Teks Media(Yogyakarta:LKIS Yogyakarta, 

2001), 232 
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ومضت األيام خالل العام، بذلت فيه "
كل ما أستطيع من جهد وفي خطابي اللي 
فات يوم األربعاء الماضي، قلت لكم بوضوح 
لقد وقعت مني أخطاء ولقد وقع مني بعض 
التقصير، ولقد رأيت األمور أكثر وضوحا بعد 
عام من المسؤولية، تحركت في كل الميادين 

كي ننهض بمصر لكي ومع كل المخلصين ل
تقف مصر بعد كبوة طويلة بسبب النظام الذي 
أجرم في حق مصر وأهلها، أنا اتحركت في كل 
اتجاه كما تعلمون شرحت ده كتير أوي 
وواضح، وأنا أردت ومازلت أريد أن تمتلك 
مصر إرادتها فال يملي عليها أحد أبدا إرادتها، 

، كانت هذه القوةوال تسيرها قوة رغم عنها أيا  
 ".وأيا كان مصدرها

تحليل: يقول مرسى فى تلك الفقرة أنه 
قد يبذل بجهده و كمااسطاعه طول األيام بعد 
العام وبتحريك كل الميادين ومع كل امخلصين 
ثم يرا أن هناك مسؤولية بسبن النظام القديمة 
حتى يسبب مصر إلى كبوة طويلة. ومن هنا 
يرى الباحث أن محمد مرسي يصور نفسه أنه 
أحد الذى يعرف عن مسؤليات التى تقعت 
بسبب النظام قبله ويقول أنه ال يحب على من 

 هفال يملي علييملي برأسة مصر كما يقول "
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أحد أبدا إرادتها، وال تسيرها قوة رغم عنها أيا  
." ومن هذا كانت هذه القوة، وأيا كان مصدرها

 أنه يريد برأسة كافة تحت قيادة مصر.
 
 

 التاسعة الفقرة الثاننة و .12022
وهي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا إذا "

احترمناها إن ما يبقاش بينا وبين بعض قتال أو 
اعتراك بالعنف أو أي نوع من أنواع سفك الدم، 
اللي أحنا شوفناه، اللي موجود دالوقت، إن 
هناك من يستغل غضب الشباب، وهذا مشروع 
وطبيعي في ظل الشرعية والديمقراطية، استمع 

وأتحرك نحوه، عايزه يكون موجود، لكن إليه 
قوى اإلجرام القديم، برموزهم اللي أنتوا شايفينه 
بيبرزوا برؤوسهم اآلن مش عايزين الديمقراطية، 
لو راحوا للشعب هايلفظهم، اتعدوا على مص 
دم الناس، اتعودوا يلموا الفلوس ومع كل أسف 
يبعتوها برضه، مش قادرين يعرفوا الديمقراطية 

 .ي أيهيه وحرية الرأي يعنيعني أ
هؤالء يستغلون غضب الشباب 
المشروع وأيضا بعض أبناء مصر الكرام اللي 
حاسين إن فيه مشكالت اقتصادية وزعالنين 
منها وأنا أقدر هذا الزعل، هؤالء يستغلون هذا 
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الغضب عشان يوظفوا بعض أتباعهم لكي 
يحدثوا الفوضى ويرتكبوا العنف ويقتلوا الناس 

شغبا يبان كأنه ملتبس في بعضه، لكن  ويثيروا
ليه العنف ده ما بيظهرشي إال في المواعيد اللي 
يحددوها ويختاروه، ليه ما بيظهرشي إال لما 
يعلنوا إن أحنا رايحين بالعافية نغير النظام، نلغي 
الديمقراطية، مش عايزين شرعية، أمال عايزين 
أيه؟ الشرعية هي الضمان الوحيد عشان نحافظ 

بلدنا ونمنع سفك الدماء وننتقل إلى  على
 مرحلة جديدة، الوضع ظاهر جدا،

عشان كدا أنا باقولكم ألبناء مصر 
المعارضين، بس الحقيقة، مش هاقدر أقول ده 
لسفاكي الدماء مرتكبي العنف ديول النظام اللي 

 ",.....فات
تحليل: يصور مرسي فى تلك الفقرة أن 
هناك شخص الذى استفاد بغضب الشباب. و 
معظهمم من المعرضين الذين ال يريدون 
بالديمقرطية و يمتلئ على النظام السابق. وال 
يحبون بانتخابة محمد مرسي و بيصبح الجو 

 الفوضوي عمدا. 
 الفقرة التاسع عشر .12021

هذه المبادرة لما قدمت إلي من بعض "
حزاب الموجودة على الساحة وافقت عليها، األ
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وقلت نمشي فيها، وكان ذلك بحضور معي 
رئيس الوزراء وأيضا وزير الدفاع القائد العام 
للقوات المسلحة، ردود الفعل التي وصلتني عبر 
القنوات المختلفة سواء من خالل الحكومة أو 
بعض األحزاب أو القوات المسلحة قالت الناس 

عارضين مش موافقين، إذا أمام مش موافقة، الم
هذا العمل والوضع وما أراه من تحركات هنا 
وهناك وما أعرفه من حقائق على الساحة، رأيت 
أن أقرر أمامكم ما قولته في أوال، أنه ال بديل 
عن الشرعية والتمسك بها مع بقاء األبواب 
مفتوحة للحوار ولرعاية كل المقترحات ولتفعيل 

 ."سبل وبأسرع ما يمكنمبادرة بكل الهذه ال
تحليل: ومن تلك الفقرة يعرض محمد 
مرسي على المعترضين لتوحيد معه و أيضا هو 
ال يحب باستسالم أي نزل من رأسته على 
المعترضين, ويريد بالمحافظة على الشرعية. و 
يرجو على معترضين للحوار و لراية كل 
المقترحات و تفعيل هذه المبادرة بكل السبل 

 يمكن ببقاء األبواب المفتوحة.بأسرع ما 
 الفقرة الحدي وعشرين .12022

إذن أنا معكم، أنا واقف أمامكم، أنا "
بكم جميعا، أنا مستعد دائما للحفاظ على 
الشرعية والتمسك بهذه الشرعية ال بديل عن 



74 
 

الشرعية، وأنا أقول للجميع من يبغي غير ذلك 
سيرتد عليه بغيه ألنه سيسلك مسلك إذا سلك 

وبالتالي يخطئ وربما يجر الوطن  غير الشرعية
في اتجاه خاطئ جدا سيء جدا فخ يحدث 
فيه أشياء سيئة ال نحبها لمصر ونرجع للمربع 
األوالني تاني، وبعدين تتكرر الدورة ويضيع 
الوقت ونضيع الفرص، ونبقى دولة وشعب، 
جاتلنا فرصة ممكن نضيعها، مستحيل، ال 

ا، يمكن نضيعها، ربنا ما يضيعش مصر وأهله
 "وعدها دائما الخير.

تحليل: هذا ما يقول محمد مرسي 
للمعارضين الذين ال يقبل عن الشرعية. أنه 
يصور على من يريد سوى الشرعية يعنى بشيء 
عبثا. وموقفهم ذالك, يسبب إلى إضاعة الوقة و 
الفرصة. و سوف يعود إلى حياة المصر القديمة 

ه. الذي فيها الجرائم و عدوان اإلنسان وكرامت
هذا ما يريده مرسي لتبيين المقصد الريسية من 

 هذه الفقرة.

 الفقرة الخامس وعشرين .12025
ال أسمح وال أرضى بأن يخرج علينا "

من يقول كالما يخالف الشرعية أو يتخذ 
خطوات أو إجراءات تهز هذه الشرعية، هذا 
مرفوض هذا مرفوض هذا مرفوض، أنا بأعلن 
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المكان، باسم الشرعية التي أوجدتني في هذا 
أن مصر ماضية بشعبها ومؤسساتها ورئيسها 
بالشرعية، وال بأي شيء غير ذلك، نتحاور، 
نختلف، لكن نتحرك إلى األمام، نعمل 
انتخابات الناس تحط جهدها فيها، الدستور 
اللي أحنا كلنا بنؤمن به وبنحترمه بيقول إن 
الحكومة اللي جاية بعد االنتخابات ملك 

حيات أكتر من رئيس البرلمان ولديها صال
الجمهورية، فلننتشر في الشارع مع الناس 
نقنعهم ونقولهم مشارعنا، نوجد حالة حضارية 
حقيقية الستمرار الدولة المستقرة المدنية 

 "الحديثة، دولة القانون والدستور.
تحليل: يقول محمد مرسي فى هذاه 
الفقرة أن الشرعية هى مهمة جد و ال سيام 

افها. ألن الشرط االسسي على قبولها و اعتر 
الستمرار الدولة المستقرة و المدنية الحديثة 
يعنى بقنون و دستور و قبولة عللى الشرعية 
الرأسة. كما فى المصر القديمة و الماضية, و 

 كذالك فى بالد أخر. 
 تحليل الخلفية .122

الخلفية هي من عنصر الخبر التي أثرت من ناحية 
الداللة)المعنى( الذي يريد بتظهيره. احد الصحافي فى كتابة 
الخبر عادة يقدم بخلفية الوقائع المكتوبة. إختيار الخلفية 
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يفصل من أي جهة سوف يحمل برأي المجتمع. والعامة, أن 
ى الخلفية تقدم فى أول قبل خرج رأي الصحافي الحقيقة عل

المقصود تأثر أن رأي الصحافي له حجة عميقة. وأما الجملة 
 مكتوبة برسم سميك هي الذى يسمى بالخلفيةالتى 

 
 

 الفقرة الوحيدة .12220
 ،2100يناير  25كلنا عارفين ما كان قبل ثورة 

فساد، تزوير انتخابات، سرقات، ظلم، عدوان على 
اإلنسان وكرامته، تأخرت مصر كثيرا بسبب النظام 

الذي أجرم ومن كان معه في حق هذا البائد 
 ,....الوطن

تحليل: يعبر مرسي فى هذه الخلفية عن دميم 
حالة األمن عند المجتمع خالل وقعت الثورة بنزل 
حسني مبارك و حالة النظام تحت رأسة حسنى مبارك, 
مصور عن تعبيره "بسبب النظام البائد" وهو محاول فى 

 قدح رأسة حسنى مبارك.
 الثانيةالفقرة  .12222

شهد لها العالم  انتخابات رئاسية حرة نزيهة، 
كله أنها أول انتخابات في تاريخ مصر كان فيها 
إرادة المصريين واضحة وبارزة، المصريين أحنا في 

اللي  9109االنتخابات الرئاسية في مايو/يونيو 
فات، أعلنوا بوضوح للعالم أنهم اختاروا رئيسا بطريقة 
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حا نحبه جميعا، الحرية، حرة وأعلنوا طريقا واض
 .الديمقراطية، العدل، العدالة االجتماعية

 فى نجاحتحليل:  يعبر مرسي فى هذه الخلفية 
إمارة بالد المصر  عندتجريب عملية الديمقرطية 

و تدلل هذه األموز بنجاح اإلنتخاب الرأسية  المستقلة
. وزيادة "بعبارة شهد لها العالم كله" بحرية و نزيهة

وبارزة على تحويله لتشجيع شعب المصرين مقصودة 
على مشاركة نظام الجديد تعنى الديمقرطية و الحرية و 

 العدالة.
 الفقرة الرابعة .12221

، ولقد رأيت األمور أكثر وضوحا بعد  .....
تحركت في كل الميادين ومع كل عام من المسؤولية، 

المخلصين لكي ننهض بمصر لكي تقف مصر بعد  
ام الذي أجرم في حق مصر كبوة طويلة بسبب النظ

 ,....وأهلها
مرسي فى هذه الفقرة عن خبرته  تحليل: يعبر

فى تحليل أو إليجاد المسؤولية الكثيرة لمصر. و زيادة 
بتلك الخلفية لتأكيد عن كفائته على رأسة بالد المصر 

 المستقبلة.
 الفقرة الخامسة .12222

وأصر وأعلنت قبل ذلك، أن مصر تمتلك 
 .....غذائها ودوائها وسلعها،تنهض وتنتج إرادتها، 



78 
 

: هذه الفقرة مصور برأي مرسي عن تحليل
مستقلة بالد المصر وعامة بحريتهم. وتأكيد رأيه بجملة 

" والغاية من هذه تنهض وتنتج غذائها ودوائها وسلعها"
 التعبير لتشجيع شعب المصرين أنهم شعب عظيم.

 الفقرة الخامسة .12225
أن تحديات الماضي ظلت موجودة .....

الدولة العميقة،  بنسب كبيرة بقايا النظام السابق،
الفساد، اإلصرار على بقاء الفساد، الوضع 
االقتصادي الذي ورثناه الديمقراطية التجربة 

 ....الجديدة، ما بيعجبش ناس كتير عايزين الفساد،
: هذه الخلفية يعبر مرسي بقصد على  تحليل

بر تقبيح النظام السابق فى عصر حسني مبارك. يع
بجملة "الدولة العميقة و الفساد و اإلصرار على بقاء 

 الفساد" تأكيدة على رأيه الخفية فى خلفية.
 الفقرة ااسادسة .12222

لكن تحديات كتيرة جدا تحتاج إلى وقت، ....
هذا التحدي، الفساد، الدولة العميقة، تابعي النظام 

 19السابق، زي ما العالم بيقول في كل إحصائياته الـ
سيطروا على البلد ومصوا دم الناس، هذا   عيلة اللي

 ....كله مازلنا نحمل أوزاره، مازلنا نعيش معه،
: هذه الفقرة يقدم مرسي على تعبيره عن تحليل

تحديات الكثيرة فى قبول مصر الجديدة تحت رأسته. 
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وهذه الخلفية تكون تشجيعا لشعب المصري على تأييد 
 رأسته المستقبلة.

 الفقرة التاسعة .12220
عشان يوظفوا الء يستغلون هذا الغضب هؤ ....

بعض أتباعهم لكي يحدثوا الفوضى ويرتكبوا العنف 
ويقتلوا الناس ويثيروا شغبا يبان كأنه ملتبس في 

 ...،بعضه
تحليل: هذه العبارة مقصودة على تعبير مرسي 
عن تحدية من ناحية معارضين, فضال عن الذين 
 يستغلون غضب الشبب ليحصل على فوض و العنف.
 والهدف من هذه تصوير العبارة على تقبيح المعارضين.

 الفقرة العاشرة .12228

عشان كدا أنا باقولكم ألبناء مصر المعارضين، 
مش هاقدر أقول ده لسفاكي الدماء  بس الحقيقة،

 مرتكبي العنف ديول النظام اللي فات،

تحليل: هذه العبارة مقصودة على توقيف بعمل 
الدماء. ويريد بالتباعهم المعارضين الذين يريدون بسفك 

 على رأسة محمد مرسي.

 الفقرة العشرة .12222
لكن ما ينفعش الشعب كلفني واختارني  .....

بانتخابات حرة نزيهة، والشعب عمل دستور 
بيكلفني، في دولة موجودة بتنتظر مني أن ألتزم هذه 
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أنا ما عنديش  الشرعية وهذا الدستور وأحافظ عليه،
خيار أن أتحمل المسؤولية، أنا أتحمل المسؤولية كنت 

 ومازلت وسأظل،
خلفية على تحليل: هذه التعبير مقصودة ب

تشجيع نفس مرسي لنفسه على أنه منتخب بالعدالة و 
الحرية و نزيهة باختيار شعب المصري نفسهم. وهذا 
الخلفية لتصوير على متفاعل محمد مرسي لرأسة مصر 

 يام مستقبلة.فى أ
 الفقرة ثالث عشر .122201

ال عنف بينكم وبين بعض وال بينكم وبين .....
ألنهم  الشرطةالقوات المسلحة، أو الداخلية ورجال 

مسؤولين عن األمن الداخلي، وأصابهم حاجات  
كتير، بنحاول أن يعودوا إلى اللي مفروض يكونوا 
عليه، أمن الوطن في رقبتهم، استقرار الوطن، منع 

 ، تنفيذ القانون،البلطجة
مصورة على وظيفة الشرطة  تحليل: هذه العبارة

الحقيقة. على أنهم بالتحد مع مرسي لبناء بالد المصر 
المستقبلة. و محاولة على حضانة الشرطة لكي ال 

 ضين.ار يكون كالمع
 الفقرة رابع عشر .122200

، أن العنف المهم إن أحنا ندرك كلنا .....
وقعنا فيه ليس له نهاية، وإراقة الدماء هذا فخ، إذا 
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يسعد أعدائنا، زي ما بيقولوا يبقى يا فرحة عدونا 
 فينا، ال، نصبر، ولنصبرن على ما أذيتموني،

: هذه العبارة مصورة على الغاية الحقيقية تحليل
من الذين يسفك الدماء عمدا. و يرجو على توقيف هذ 
األمر. وهذا العبارة وا جبة على توصيلها كأنه رئيس 

 الجمهرية.

 الفقرة سادس عشر .122202
وأن أتحاور وأن ما نصل إليه نطبقه، هذا .....

األمر منذ أيام أيضا، تبلور في شكل  قولته كثيرا،
مبادرة نقلتها إلي بعض األحزاب وبمعرفة رئيس 

 الحكومة وأيضا مؤسسة القوات المسلحة وقياداتها
محاولته فى تحليل: هذه الفقرة مصورة على 

مة الجديدة و المحاضنة مع مؤسسة استعداد الحكو 
 القوات المسلحة عن قيادتهم لبناء المصر الستقبلة.

 الفقرة تاسع عشر .122201
قالت الناس مش موافقة، المعارضين مش .....

موافقين، إذا أمام هذا العمل والوضع وما أراه من 
تحركات هنا وهناك وما أعرفه من حقائق على الساحة، 

، أنه ال بديل عن قولته في أوالرأيت أن أقرر أمامكم ما 
الشرعية والتمسك بها مع بقاء األبواب مفتوحة 
للحوار ولرعاية كل المقترحات ولتفعيل هذه المبادرة 

 بكل السبل وبأسرع ما يمكن،
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: فى هذه الفقرة يعبر مرسي على قوة تحليل
االمتالكه بشرعية و أنه مازال يريد فى رأسة مصر و 

كل االقتراحات فضال مع استعد بالحوار لرعاية  
 المعرضين.
 
 

 الفقرة ثانى عشرين .122202
وبالتالي مصر اآلن بهذا الشكل تقف شامخة 

بأبنائها تحافظ على الشرعية، رئيسها عظيمة قوية 
يحافظ على الشرعية، ال يملك غير ذلك، ويحب 
ذلك، ويحرص على ذلك، وينفذ هذا بكل وضوح، 

 .....الشرعية الدستورية،
يريد مرسي على تعبير هذه الخلفية أن  تحليل:

قوة المصر المستقبلة منها بالحفظ على الشرعية. أبنائه  
 .كانت و ال سيام برئيسها. يريد بالتحاد بعملية الشرعية

 الفقرة ثالث و عشرين .122205
وأن أؤكد لكم أن الغد أفضل من اليوم، 

التمسك بالشرعية هو طريقنا وأن التمسك بالشرعية 
ا من أي فخ ومنحدر ومن أي بداية هو الذي سيقين

 .....لطريق في اتجاه غامض ال نعرف آخره،
يريد مرسي فى عبارته هذه على أن  تحليل:

التمسك بالشرعية سوف يصل و يوجه إلى نجاح و 
سرور للمصر المستقبل و ابتعاد من كل فخ منحدر و 
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من كل طريق أن يتجه إلى غامض. والهدف من هذه 
 الخافية بعملية الشرعية لشعب المصريين.

 
 
 

 الفقرة سابع و عشرين .122202

يصدر  وأي قرار واقتراح أو أي شيء .....
ألن  مخالف للشرعية فهو يخالف إرادة هذا الشعب،

 إرادة الشعب ال يمكن أبدا أن تنتج بفصيل دون اآلخر.

يريد مرسي فى هذه الفقرة على خطأ من  تحليل:
الذى يخالف شرعية. ألن شرعية اتفاق معظم شعب 

 المصري. ولذالك ال بد على عمليته و قبوله. 

 تحليل النحو .121
أن شكل الجملة هي النحوية التي تطابق بطرقة التفكير 

 B , أوBيبين  Aالمنطقي, يعني مبدأ السببية. يسأل هل 
, هذه المبدأ السببية إذا ترجمت إلى اللغة يكون Aالذي يبين 

 ترتيبا فاعل )الذي يبين( و مسند )الذى مبين(.
هذه الترتيب الجملة ليس إال لتكنية الفصاحة قواعد 

ة, ولكن تثبيت المعني التي تشكل من ترتيب الجملة. من اللغوي
جملة التي لها هيكل مشتغل يعنى الشخص الذى يكون فاعال 
من عبارته. وفى جملة سلبية كان الشخص يكون مفعول من 
عبارته. وجاز فى هيكل الجملة مشتغلة كانت أم سلبية, ولكن 
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عامة رأي التي يكون باالهتمام عادةا يضع فى أول 
جملة.شكل جملة هذا يزمع على هل الفاعل يصور بصريح أو ال

ضمني فى النص. وعموما تصنع جملة مستغلة لعل شخص 
 يجعل فاعال من عبارته.

يكون مهما فى مقام عرض نحو الجملة أيضا. كيف 
ترتب األعراض نحو ترتيب الجملة. أين العرض الذي يضع فى 

ف يأثر معنى أول الجملة وفى آخر الجملة. كان التوضيع سو 
الذي يخرج ومن ذالك أي قسم الذي زيادة التأكيد عند 

ومن أشكال الجملة يعني هل الخبر تستخدم  المجتمع.
باستنتاجي أو بحثي. فى جملة استنتاجية عنصور التأكيد 

 أظهر, وفى جملة حثية أساسية الجملة يضع ألعمى ومخفي.
 جملة إجابية .12120

 الفقرة االولى . 1212020

اليوم وأنا أعرف وأرى أخاطبكم 
وأنتم اآلن تنتظرون مني كلمة لتوضيح 
الموقف ولتعرفوا بلدنا فيها ايه، وأحنا 

 .بنعمل ايه دالوقت
تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني محمد مرسي. والمفعول 
من هذه الجملة تعني حاضرين أي 

 شعب المصريين.
 الفقرة األولى .1212022
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كلنا عارفين ما كان قبل ثورة 
 2100يناير  25

تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني محمد مرسي مع شعب 
المصريين. و المفعول من هذه الجملة 

 .2100يناير  25تعني الحال قبل ثورة 
 الفقرة األولى .1212021

أحنا قمنا بثورة كلنا مع بعض 
 ثورة عظيمة سلمية

تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني محمد مرسي مع شعب 

المفعول من هذه الجملة  المصريين. و
 تعني ثورة عظيمة.

 الفقرة الثانية .1212022
شهد لها العالم كله أنها أول 
انتخابات في تاريخ مصر كان فيها إرادة 

 المصريين واضحة وبارزة
تحليل: أن الفاعل من هذه 

كله. و المفعول  العالم ني الجملة تع
 انتخاب.أول  من هذه الجملة تعني

 الفقرة الثانية .1212025
بوضوح للعالم أنهم أعلنوا 

 اختاروا رئيسا بطريقة حرة
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أن الفاعل من هذه  تحليل:
الجملة تعني محمد مرسي. و المفعول 

 من هذه الجملة تعني العالم.
 

 الفقرة الثالثة .1212022
 2102يونيو  22أنا يوم 

خرجت معاكم في ميدان التحرير لكل 
اللي موجودين في الميدان وفي كل 

 الميادين،
ن هذه تحليل: أن الفاعل م

الجملة تعني محمد مرسي. و المفعول 
 من هذه الجملة تعني شعب المصريين.

 الفقرة الثالثة .1212020
وبايعتكم على أن أصون هذا 
الوطن وأن أعمل بكل طاقتي ليل نهار 

لكي ينمو ولكي لكي يستقر الوطن و 
 .نمتلك إرادتنا بجد

تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني محمد مرسي. و المفعول 

 هذه الجملة تعني شعب المصريين.من 
 الفقرة الثالثة .1212028

أقسمت أمامكم وأمام الله 
القسم  2102يونيو  22والعالم في يوم 
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الذي أعتز به ورأيت في عيون المصريين 
 رضا وقبول وفرحة بعرس الديمقراطية،

تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني محمد مرسي. و المفعول 

 مصريين.من هذه الجملة تعني شعب ال
 الفقرة اللرابعة .1212022

بذلت فيه كل ما أستطيع من 
جهد وفي خطابي اللي فات يوم 

 األربعاء الماضي

تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني محمد مرسي. و المفعول 
من هذه الجملة تعني خطابة محمد 

 مرسي اللي فات.

 الفقرة الرابعة .12120201
قلت لكم بوضوح لقد وقعت 

بعض مني أخطاء ولقد وقع مني 
التقصير، ولقد رأيت األمور أكثر 

 وضوحا بعد عام من المسؤولية،
تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني محمد مرسي. و المفعول 
من هذه الجملة تعني أخطأ و بعض 

 التقصير من نفس محمد مرسي.



88 
 

 الفقرة الرابعة .12120200
تحركت في كل الميادين ومع  
كل المخلصين لكي ننهض بمصر 
لكي تقف مصر بعد كبوة طويلة بسبب 
 النظام الذي أجرم في حق مصر وأهلها، 
تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجمل تعني محمد مرسي. و المفعول 

 من هذه الجملة تعني نهض لمصر.
 الفقرة الرابعة .12120202

أنا اتحركت في كل اتجاه كما 
 ت ده كتير أوي وواضحتعلمون شرح

أن الفاعل من هذه  تحليل:
الجملة تعني محمد مرسي. و المفعول 

 من هذه الجملة تعني اإلتجاه.
 الفقرة الرابعة .12120201

وأنا أردت ومازلت أريد أن  
تمتلك مصر إرادتها فال يملي عليها 
أحد أبدا إرادتها، وال تسيرها قوة رغم 
عنها أيا كانت هذه القوة، وأيا كان 

 مصدرها،
أن الفاعل من هذه  تحليل:

مرسي. و المفعول  الجملة تعني محمد
 ك بمصر.من هذه الجملة تعني االمتال
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 الفقرة الخامسة .12120202
قبل ذلك، أن وأصر وأعلنت 

مصر تمتلك إرادتها، تنهض وتنتج 
 غذائها ودوائها وسلعها،

تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني محمد مرسي . و المفعول 
من هذه الجملة تعني امتالك مصر 

 بارادتها.
 الفقرة السابعة .12120205

يريدون هؤالء أن يعودوا، زي ما 
قولت، برعايتكم أنتم يا مصريين لن 

 يعودوا أبدا،
تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني معارضين . و المفعول من 
 هذه الجملة تعني عاد إلى نظام السابق.

 الفقرةالسابعة .12120202
وأحنا داخلين في الديمقراطية 

 وبنحترمها وعملنا دستور عظيم جدا،
تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني محمد مرسي و شعب 
مصريين . و المفعول من هذه الجملة 

 تعني الديمقرطية.
 الفقرة السابعة .12120200
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الناس بتاخد سنين طويلة عشان 
 تعمل دستور،

تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني الناس . و المفعول من 

 هذه الجملة تعني عمل دستور.
 الفقرة الثامنة .12120208

استمع إليه وأتحرك نحوه، عايزه 
 يكون موجود،

تحليل: أن الفاعل من هذه 
سي. و المفعول الجملة تعني محمد مر 

 من هذه الجملة تعني معارضين.
 الفقرة الثامنة .12120202

يعرفوا الديمقراطية يعني أيه 
 وحرية الرأي يعني أيه،

تحليل: أن الفاعل من هذه 
الجملة تعني المعارضين . و المفعول 

 من هذه الجملة تعني الديمقرطية.
 الفقرة التاسعة .12120221

هؤالء يستغلون غضب الشباب 
أبناء مصر الكرام المشروع وأيضا بعض 

 اللي حاسين
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عل من هذه تحليل: أن الفا
و المفعول من الجملة تعني معارضين. 

 هذه الجملة تعني غضب الشباب.
 الفقرة التاسعة .12120220

يستغلون هذا الغضب عشان 
يوظفوا بعض أتباعهم لكي يحدثوا 
الفوضى ويرتكبوا العنف ويقتلوا الناس 
ويثيروا شغبا يبان كأنه ملتبس في 

 بعضه،
تحليل: أن الفاعل من هذه 

و المفعول من معارضين.  الجملة تعني
 الغضب هذه الجملة تعني

 الفقرة ثالث عشر .12120222
أنا عايز والدي يمتلكوا كل 

 إرادتهم وسالحهم والشعب من وراهم،
تحليل: أن الفاعل من هذه 

. و  محمد مرسي الجملة تعني
ولد  المفعول من هذه الجملة تعني

 مصري.
 عشرالفقرة خامس  .12120221

أنا عايز أقول شوية نقاط 
واضحة للجميع، ألبناء مصر، للجيش، 
للشرطة، للعمال، لألساتذة، للقضاء، 
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لكل ألوان الطيف، لكل أبناء مصر، 
للفالحين، للموظفين، للي جوة للبرة، 

 .للرجال للنساء، للمسلمين للمسيحيين
تحليل: أن الفاعل من هذه 

محمد مرسي . و المفعول  الجملة تعني
ن هذه الجملة تعني جميع شعب م

 المصريين
 

 الفقرة سادس عشر .12120222
أسمع أنصت أشوف أيه 
الموضوع أتفاعل آخد قرار اتحمل 

 مسؤوليته،
تحليل: أن الفاعل من هذه 

و المفعول محمدمرسي.  الجملة تعني
 موضوع. من هذه الجملة تعني

 الفقرة سادس عشر .12120225
وأن أتحاور وأن ما نصل إليه 

كثيرا، األمر منذ أيام نطبقه، هذا قولته  
 أيضا،

تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و المفعول محمد مرسي الجملة تعني

 المعارضين من هذه الجملة تعني
 الفقرة ثامن عشر .12120222
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نبدأ فصحة جديدة مافيهاش 
أي نوع من المزايدة ويبقى الهدف 
تحقيق مصلحة مصر ونبطل اللغة اللي 

 أتعبت الناس من كتر ما بتسمعها،
أن الفاعل من هذه تحليل: 

.  مرسي و شعب المصريين الجملة تعني
فصحة  و المفعول من هذه الجملة تعني

 جديدة)نظام جديد(
 

 الفقرة تاسع عشر .12120220
رأيت أن أقرر أمامكم ما قولته 
في أوال، أنه ال بديل عن الشرعية 
والتمسك بها مع بقاء األبواب مفتوحة 
للحوار ولرعاية كل المقترحات ولتفعيل 

لمبادرة بكل السبل وبأسرع ما هذه ا
 يمكن،

تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و المفعول محمد مرسي الجملة تعني

 قول مرسي. من هذه الجملة تعني
 الفقرة حادي و عشرين .12120228

إذن أنا معكم، أنا واقف 
أمامكم، أنا بكم جميعا، أنا مستعد 
دائما للحفاظ على الشرعية والتمسك 



94 
 

الشرعية، وأنا بهذه الشرعية ال بديل عن 
أقول للجميع من يبغي غير ذلك سيرتد 
عليه بغيه ألنه سيسلك مسلك إذا 

 سلك غير الشرعية وبالتالي يخطئ
تحليل: أن الفاعل من هذه 

. و المفعول محمد مرسيالجملة تعني 
 شعب المصريين. من هذه الجملة تعني

 
 

 الفقرة ثالث و عشرين .12120222
أؤكد لكم أن الغد أفضل من 

التمسك بالشرعية هو طريقنا اليوم، وأن 
وأن التمسك بالشرعية هو الذي سيقينا 
من أي فخ ومنحدر ومن أي بداية 
 لطريق في اتجاه غامض ال نعرف آخره،

تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و المفعول محمد مرسيالجملة تعني 

 الغد. من هذه الجملة تعني
 الفقرة رابع و عشرين .12120211

أنا بأوجه رسالة حب وتقدير 
أبناء مصر مهما اختلفت مواقفهم لكل 

بين معارض ومؤيد ولكني أدعو الجميع 
 إلى التمسك بالشرعية معي
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تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و المفعول  محمد مرسي الجملة تعني

 رسالة حب. من هذه الجملة تعني
 الفقرة خامس و عشرين .12120210

ال أسمح وال أرضى بأن يخرج 
علينا من يقول كالما يخالف الشرعية 

و يتخذ خطوات أو إجراءات تهز هذه أ
الشرعية، هذا مرفوض هذا مرفوض هذا 
مرفوض، أنا بأعلن باسم الشرعية التي 
أوجدتني في هذا المكان، أن مصر 
ماضية بشعبها ومؤسساتها ورئيسها 

 بالشرعية،
تحليل: أن الفاعل من هذه 

. و المفعول محمد مرسي الجملة تعني
لف كالما يخا  من هذه الجملة تعني

 الشرعية.
 الفقرة خامس سادس و عشرين .12120212

ده أنا حارس للشرعية 
وبوضحكم لكم، واللي قولته يوم األربع 

 قليل من كثير، التحديات كتير أوي.
تحليل: أن الفاعل من هذه 

. و المفعول محمد مرسي الجملة تعني
 الشرعية. من هذه الجملة تعني
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 الفقرة سابع عشر .12120211
الله غالب على أمري، والله ال 

 يريد لهذا الوطن إال الخير، هذا أملنا،
تحليل: أن الفاعل من هذه 

. و المفعول من هذه  الله الجملة تعني
 أمر محمد مرسي. الجملة تعني

 
 
 

 الفقرة ثامن عشر .12120212
أريد لكم وأتمنى لكم كل الخير 
والتوفيق جميعا، وارى المستقبل أفضل 
بكثير، وأراكم تمرون من هذه المرحلة 

 بأمن وسالم.
تحليل: أن الفاعل من هذه 

. و المفعول  محمد مرسي الجملة تعني
كل شعب   من هذه الجملة تعني

 المصريين.
 الفقرة تاسع عشر .12120215

أحييكم معكم إلى منتهى 
الشوط الشرعي ومنتهى الحفاظ على 

 الشرعية،
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تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و المفعول محمد مرسيالجملة تعني 

 شعب المصريين من هذه الجملة تعني
 الفقرة تاسع عشر .12120212

أشكركم والسالم عليكم ورحمة 
 الله وبركاته

تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و المفعول  محمد مرسي الجملة تعني

شعب المصريين  من هذه الجملة تعني
 أي الحاضرين.

 
 
 

 جملة سلبية .12122
 الفقرة اإلولى .1212220

كان فيها مصابين، وروحهم 
 وإصابتهم ما بننسهاش
الفاعل من هذه تحليل: أن 

. و المفعول من  المجرم الجملة تعني
 مصابين هذه الجملة تعني

 الفقرة السادسة .1212222
العدالة االجتماعية وتوزيع الثروة 

 .بجد على الناس



98 
 

تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و العدالة االجتماعية الجملة تعني

 الناس. المفعول من هذه الجملة تعني
 الفقرة السادس عشر .1212221

 سمعتموني منذ مدةلذلك 
تحليل: أن الفاعل من هذه 

. و  شعب المصريين الجملة تعني
محمد  المفعول من هذه الجملة تعني

 .مرسي
 الفقرة التاسع عشر .1212222

وكان ذلك بحضور معي رئيس 
الوزراء وأيضا وزير الدفاع القائد العام 

 للقوات المسلحة،
تحليل: أن الفاعل من هذه 

رئيس الوزراء و وزير الدفاع  الجملة تعني
. و و القائد عام للقوات المسلحة

محمد  المفعول من هذه الجملة تعني
 مرسي.

 الفقرة رابع و عشرين .1212225
ال قدر الله نقف بسلمية كاملة 

 لنحافظ على الشرعية
تحليل: أن الفاعل من هذه 

.   حافظين على الشرعين الجملة تعني
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قدر  و المفعول من هذه الجملة تعني
 الله

 الفقرة سادس و عشرين .1212222
األولى بالحفاظ على الوطن هم 

 من يضحون من أجله،
تحليل: أن الفاعل من هذه 

. و  شعب المصريين الجملة تعني
من  المفعول من هذه الجملة تعني

 يضحون من أجله.
 الفقرة سادس و عشرين .1212220

إذا كان الحفاظ على الشرعية 
 تمنه دمي أنا فأنا مستعد أن أبذل ذلك
 رخيصا في سبيل هذا الوطن واستقراره،

تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و المفعول  محمد مرسي الجملة تعني

حفاظ على  من هذه الجملة تعني
 الشرعية

 الفقرة سابع و عشرين .1212228
 .....وهذه درايتي بالعالم حولنا

تحليل: أن الفاعل من هذه 
العالم حول شعب  الجملة تعني

المفعول  . و المصريين و محمد مرسي
 محمد مرسي من هذه الجملة تعني
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 الفقرة سابع و عشرين .1212222
 قلبي على وطني ينفطر

تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و المفعول من  فاطر الجملة تعني

 قلب محمد مرسي. هذه الجملة تعني
 الفقرة ثامن عشر .12122201

وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
 أنت الوهاب.

تحليل: أن الفاعل من هذه 
. و المفعول من هذه اللهالجملة تعني 

مرسي و شعب  الجملة تعني
 .المصريين
 
 

 تحليل ستيلستيك .122
أساسية, هذا العنصر يرمز بكيفية شخص فى عملية 
إختيار الكلمة أو المفردة من جميع الكلمات الموجودة. ولكن 
فى اختيار الكلماة من جميع الكلمات ليس إال لطارئ, بل من 

على إعراض, بكيفية تفسير شخص ناحية إيديولوجيا هو مرتبط 
عن الوقائع. إختيار الكلمة المعينة يصور بإيديولوجية 

 22الصحافي.
 الفقرة الرابعة .12220

                                                           
46 Ibid., 255 
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بذلت فيه كل ما ومضت األيام خالل العام، 
وفي خطابي اللي فات يوم األربعاء  أستطيع من جهد

الماضي، قلت لكم بوضوح لقد وقعت مني أخطاء 
، ولقد رأيت األمور أكثر , ولقد وقع مني بعض التقصير

وضوحا بعد عام من المسؤولية، تحركت في كل 
الميادين ومع كل المخلصين لكي ننهض بمصر لكي 
تقف مصر بعد كبوة طويلة بسبب النظام الذي أجرم في 
حق مصر وأهلها، أنا اتحركت في كل اتجاه كما 
تعلمون شرحت ده كتير أوي وواضح، وأنا أردت 

لك مصر إرادتها فال يملي عليها ومازلت أريد أن تمت
أحد أبدا إرادتها، وال تسيرها قوة رغم عنها أيا كانت 

 هذه القوة، وأيا كان مصدرها،
تحليل: بقراة و اهتمام على التركيز من ذالك 
العبارة أن محمد مرسي يجرب فى إدخال عاطفة شعب 
المصريين, أنه طلب التعاطف نحو الحاضرين بعبارة 

ى فى رعاية مسؤولية التي وضوحة بعد "بذلت فيه")يعن
عام فى مصر( ثم استمرار بكلمة ماأستطيع من جهد. 
وهذا إشارة و عبارة أنه بالجهد فى اصالح حال المصر 
المستقبلة كانه رئيس جمهرية المنتخب. وال سيام فيه 

 تحرش من جهاة اإلنسانيته بكلمة "ما أستطيع".
 الفقرة الخامسة .12222

أن مصر تمتلك  وأصر وأعلنت قبل ذلك،
، وهذا إرادتها، تنهض وتنتج غذائها ودوائها وسلعها
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يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عمل أمر ليس سهال 
، لكن كما ويحتاج إلى تكامل ويحتاج إلى وقت

أن تحديات الماضي ظلت ، أيضا والدنيا تعلمتعلمون 
موجودة بنسب كبيرة بقايا النظام السابق، الدولة 

إلصرار على بقاء الفساد، الوضع العميقة، الفساد، ا
االقتصادي الذي ورثناه الديمقراطية التجربة 

ما بيعجبش ناس كتير عايزين الفساد، وفي  .الجديدة
الخارج برضه بعض الناس مش عايزين مصر تمتلك 
إردتها، أسهل قوي أن نبقى ماشيين في الركب بنسمع 

، الكالم وخالص، ال، ثورة المصريين لم تكن ثورة جياع
أبدا، دي كانت ثورة امتالك اإلرادة، كانت ثورة الحرية،  

 كانت ثورة العدل، دولة القانون، 

: من هذه العبارة فى تلك الققرة يسعى تحليل
محمد مرسي على إدخال مستقل و تفاءل فى مخ 
شعب المصريين بعد ثورة و مشاكل اجتماعية التى 

تنهض أن مصر تمتلك إرادتها، وقعت فيه. كما قال "
" بهذه العبارة أنه يريد حرية وتنتج غذائها ودوائها وسلعها

فى اختيار طريق حياتهم و حرية فى شعب المصريين 
ج إلى اإلتحاد بين شعب ا ومن ذالك أيضا يحت

المصريين لكي ينجح فى نهضة و تحرك للوطن و 
الدولة الجديدة الديمقرطية. ويصور بكلمة "لكن كما 

هذا المقصود للتوكيد بعمل  تعلمون و الدنيا تعلم"
ج إلى ا اإلتحاد القوية لحياة جيدة مستقبلة ألن فيها يحت
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موجودة بنسب كبيرة بقايا النظام  تغير من "ظلت
 ".السابق، الدولة العميقة

 الفقرة حادي عشر .12221
، دماء المصريين غالية علي جدا جدا جدا

أقف بكل ما أملك من قوة وأدوات وإمكانيات وإرادة 
اول بأي شكل أن يريق هذه الدماء، أو أن ضد من يح

يوجد فتنة، أو أن يرتكب عنفا أو خطأ يؤدي إلى هذا 
ولذلك رسالتي إليكم جميعا، إلى المعارضين , العنف

الذين يحرصون على الديمقراطية وتداول السلطة 
والشرعية أني متمسك بهذه الشرعية وأني أقف راعيا 

أيضا الذين  وحاميا لهذه الشرعية وإلى المؤيدين
يحترمون الشرعية ويحبون الديمقراطية وكالمعارضين 
الشرفاء يريدون الخير لمصر والحرية ألبنائها والعدالة 
االجتماعية والنمو والتنمية ومصر الحديثة صاحبة 
المساحة الكبيرة والتاريخ العظيم واالعتقاد العظيم والصلة 

عراف بالسماء والرجال الكرام والنساء الفضليات واأل
قع واإلجرام الذي واألخالق والموارد والظلم الذي و 

 .جرى ونقضي عليه
: من هذه العبارة يريد مرسي على تكريم تحليل

دماء شعب المصري. ويدل هذا بيعيد فى كالمه عن  
كلمة جدا ثالث مرات, و هذا المقصود للتوكيد على 
العبارة قبلها, وهذه العبارة إلستراتيجية أن المنع فى 

 ف أو سفك الدماء بينهم.عن
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 الفقرة حادي عشر .12222
يريدون الخير  وكالمعارضين الشرفاء......

لمصر والحرية ألبنائها والعدالة االجتماعية والنمو 
 .....والتنمية ومصر الحديثة

تحليل: هذه العبارة من إستراتيجية محمد 
مرسي لتأثير فى قلوب و عواطف المعارضين, أنه يحوال 

و اإلتحد معه ومع المؤيدين. وللقبول على التمسك بهم 
على شرعيته خاصة للمعرضين. كما عرفنا أنه كرئيس 
الجمهرية الجديدة ولذالك فطبعا يحتاج موافقة جميع 

 شعب المصريين.
 الفقرة ثاني عشر .12225

، األطفال أحافظ على حياتكم كلكمأنا عايز 
اللي هايجيوا يكبروا بعدنا، البنات اللي هايبقوا أمهات 

تقبل اللي بيعلموا أوالدهم إن آبائهم ورجالهم كانوا المس
رجال ال يقبلون الضيم وال ينزلون أبدا على رأي الفسدة 
وال يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم 
أنا عايز أحافظ على النساء على الرجال على 
الجيش، الجيش المصري ده بنيناه كلنا بعرقنا بدمنا 

 .عايزينه جيش قوي ، أحنابمواردنا
تحليل: هذه العبارة تصنع على إستراتيجية 
محمد مرسي ألدخال القلوب و العطف شعب 
المصريين خاصة على جميع النساء و الجال و الجيش. 
وكأنه يريد أن يعتنق جميع الطبقات و لتوفير الشعور 
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باألمن, و توفير فى العقل الباطن االوعي أنه كان رئيسا 
الحامي لجميع مكونات المجتمع لمصر اليوم. و 

 المصري.
 الفقرة سادس عشر .12222

 كمسؤول كرئيس للدولةفيه حركة مني .....
سمعتموني منذ مدة أقول أني تجاه هذه الحركة، لذلك 

ولجنة مصالحة وطنية عامة ومستعد  أدعو إلى الحوار
أذهب لكل واحد وأن أتحاور وأن ما نصل إليه نطبقه، 

 .....هذا قولته كثيرا
تحليل: من هذه العبارة يريد على إدخال فى 
فهم أو العقل الباطن لشعب المصر على أنه رئيس 
جمهريتهم و دولتهم مهم مازال هناك المعترضين الذين 
ال يحب بانخابه بعد قليل. وهذا من إستراتيجيته. ثم 
يرجو و يسعى عن للتكامل و اإلتحاد لجميع مكونات 

 على حل جميع المشكلة.
 
 

 ة ثامن عشرالفقر  .12220
وأنت جزء من الوطن نقول لإلعالم  ......

 ....، عشان نقول لإلعالم كفى ما فات،تبني معانا
تحليل: يريد المقصد من هذه العبارة أنها من 
إستراتيجية محمد مرسي للمعانقة و يريد باتمسك على 
جميع المعترضين خاصة لشاب المصريين الذين 
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يحتجون بانتخابه ويريد بهم لإلطاعة على لجنة 
 اإلنتخاب. ومصور على سعيه للتحاد شعب المصري. 

 الفقرة ثانى و عشرين .12228

ة القوية الفاعلة بشعبها الدولة المصري.....
بأبنائها باختيارهم بحالهم بالنهوض واالنطالق إلى 

 مستقبل أفضل إن شاء الله.

تحليل: هذا الفقرة يصور على إستراتيجية محمد 
مرشى لعواطف شعب المصر أنه يريد باإلتحاد بينهم 
ليحصل على دولة مصرية القوية و الفاعلة. وال بد 

الق ليحرز على حياة لإلتحاد فى النهوض واالنط
 مستقبلة أفضل بقدرة الله.

 الفقرة رابع و عشرين .12222
أنا بأوجه رسالة حب وتقدير لكل أبناء مصر 

ولكني  مهما اختلفت مواقفهم بين معارض ومؤيد
أدعو الجميع إلى التمسك بالشرعية معي إلى أن نبقى 
واقفين للحفاظ على هذه الشرعية إلى أن نثبت للعالم 
أننا قادرون بالديمقراطية بالوسائل السلمية دون عنف أو 
سفك دماء ال قدر الله نقف بسلمية كاملة لنحافظ 

هذا حقكم، بس كل ده على الشرعية، هذا واجبي، 
 ....واجبنا كلنا

تحليل: من هذه العبارة سوف نعرف 
باستراتيجية محمد مرسي إلدخال قلوب و عواطف 
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المعرضين. يقول عن المعارضين و مؤيدين بجانب, 
". أنا بأوجه رسالة حب ومن إستراتيجيته فى عبارة "

وأما العبارة اإلخيرة هذا مصور بحرية التى يعطي محمد 
أن فى  مرسي لكل شعب المصري وأنه يفهم و يرى

الديمقرطية هناك الحرية لجميع أعضاء الشعب, يعبر 
. بعد أم يقول أن الديمقرطيتهم "هذا حقكمبكلمة "

 قادرون بالوسائل السليمة دون عنف.
 الفقرة سادس عشر .122201

أحنا ال نعلن جهاد ضد بعضنا البعض، وال 
حرب وتضحية ضد بعضنا، أحنا بنضحي كلنا من 

الحفاظ على الشرعية  إذا كان، أجل بلدنا وأنا أولكم
تمنه دمي أنا فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصا في 

حسبة لله سبحانه  سبيل هذا الوطن واستقراره،
وتعالى، أوعوا حد يضحك عليكم، أوعوا تقفوا في الفخ 
وتفرطوا في الشرعية، مش علشاني، ده أنا حارس 
للشرعية وبوضحكم لكم، واللي قولته يوم األربع قليل من  

وكما قلت ليس المهم  التحديات كتير أوي. كثير،
الشخص ولكن األهم هو الوطن، ليس يهم بعض 
الناس أو مؤسسة، ولكن األهم هو الوطن، هو مصر، 

 هو مستقبل أبنائنا.
تحليل: يقول محمد مرسي فى عبارته و 
استراتجيته من هذه الفقرة أن اإلخوة و اإلتحاد بين 

م ما يبررهم شعب المصر هي مهمة عندهم, ليس له
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الحفاظ على الشرعية تمنه بالعنف من أجل بلدهم. وإذا 
دمي أنا فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصا في سبيل هذا 

. وهذا مصور على حبه لبالد المصر. الوطن واستقراره
ومن هذه العبارة أنه يسعي فى إدخال قلوب المصر ألن 

 يحب على وطنهم.
 الفقرة تاسع و عشرين .122200

أحييكم معكم إلى منتهى الشوط الشرعي 
وبكم أغير  بكم أبقىومنتهى الحفاظ على الشرعية، 

الواقع إلى مصر الجديدة الحبيبة التي نحبها في 
كما  المستقبل القريب مستقرة قوية منتجة عظيمة 

كان وتبقى رغم أنف الذين ظلموها والذين يحاولون 
 عبثا أن يجروها إلى اتجاه آخر..

هذا الفقرة يعبر باستراتيجية رجاءه تحليل: 
لمصر الجديدة و الجيدة إلدخال على قلوب 
الحاضرين, ويسعى فى إدخال شعور للمساواة 
واإلنصاف نحو جميع المصري حتى يحصل عى شعور 

 باالنتماء على بلدهم.
 حليل البالغيت .125

سالة , ال يفصل الصحافي)الخاطب( الر المعين الخطاب فى
, والتعبير, واستعارة أيضا بالتشبيه فقط, بل إنماالرئيسية نحو النص 

التي تقصد بزخرفة وتزيين فى الخبر. ولكن باستخدام استعارة خاصة 
كون إشارة ابتدائية لفهم المعنى النص. باستعارة خاصة يستخدمها ت

الصحافي)الخاطب( بستراتيجية كتفكير التأريض, وسبب تبرير عن 
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يستخدم الصحافي ثقة  الرأي أو فكرة خاصة عند امجتمع.
المجتمع, و التعبير اليومية, وتمثيل, ونصيحة السلف, وكلمات 

 .القديمة. حتى يعني التبير مأخوذ من آيات لتكمل الرسالة الرئيسية
 الفقرة رابع عشر .12520

هذا أمر مهم جدا، المهم إن أحنا ندرك   .....
كلنا، أن العنف وإراقة الدماء هذا فخ، إذا وقعنا فيه 
ليس له نهاية، يسعد أعدائنا، زي ما بيقولوا يبقى يا 

ولنصبرن على ما ، نصبر، فرحة عدونا فينا، ال
 .أذيتموني

: يريد محمد مرسي بهذه األية أنه يرجو تحليل
مهم هناك شخص الذى بالصبر على شعب المصريين 

عمدا فى صناعة إراقة الدماء, ثم يقول محمد مرسي أن 
هذا األمر من فخ الذين ال يريدون األمن و السالمة 
لشعب المصريين حينئذ. ولذالك أن يرجو فى الصبر و 

 يوجه إلى حياة حسنة فى مستقبلة إنشاء الله.  
 
 

 الفقرة ثالث و عشرين .12522
، وأن اليومأؤكد لكم أن الغد أفضل من 

التمسك بالشرعية هو طريقنا وأن التمسك بالشرعية هو 
الذي سيقينا من أي فخ ومنحدر ومن أي بداية لطريق 

 ,....في اتجاه غامض ال نعرف آخره
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تحليل: يعبر مرسي فى تلك الخطابة على أن 
المستقبل خير من اليوم, ألن يوم الغاد يعطى رجاء و 

إلدخال على  أمل. وهذا الذى يريد محمد مرسي
القلوب مستمعين أو شعب المصريين. ويرى أن الياءس 
ليس من أخالق المسلمين, كما قال مؤسس إخوان 
المسلمين حسن البنا. ولذا لك ال بد أن يبتعد من 
اللياءس لشعب المصريين مهم حالتهم باختالل و 
اللخبة و غير تفضي بعد ثورة أو اإلنطالق و عدوان  

ئيس الجمهرية القديمة. ولهذا كرامة اإلنسان تحت ر 
أنه يدعو إلى ديمقرطية ويترك رذيلة من نظام قبله. كما 
عرفنا أنه يحفظ كامل القرأن, فيمكن تأثير ألية القرأن 

 َما نَ ْفس   َوْلتَ ْنظُرْ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَاالتالية : 
 20.تَ ْعَمُلونَ  ِبَما َخِبير   اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َوات َُّقوا لَِغد   َقدََّمتْ 

 الفقرة سادس و عشرين .12521
أحنا ال نعلن جهاد ضد بعضنا البعض،  .....

وال حرب وتضحية ضد بعضنا، أحنا بنضحي كلنا من 
أجل بلدنا وأنا أولكم، إذا كان الحفاظ على الشرعية 
تمنه دمي أنا فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصا في 

،  حسبة لله سبحانه رهسبيل هذا الوطن واستقرا
، أوعوا حد يضحك عليكم، أوعوا تقفوا في الفخ وتعالى

 ...وتفرطوا في الشرعية

                                                           
 سورة الحشر:08. 47
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ذه الفقرة يسبحل محمد مرسي تحليل: فى ه
بته, هذا العبارة إذا نرتبط بجملة قبله إشارة على فى خط

اعتقاد أن الله قادر و أكبر عن كل شيئ. وهذا مصور 
على الشرعية تمنه دمي أنا إذا كان الحفاظ على قوله "

فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصا في سبيل هذا الوطن 
 ". يريد أن يبذل نفسه للوطنه.واستقراره

 الفقرة ثامن و عشرين .12522
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 

 لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ى أمره ولكن أكثر الناس ال  والله غالب عل

 .يعلمون
هذه األية األولى الكريمة من سورة على : تحليل

عمران األية الثامنة. يأكد محمد مرسي بهذه األية على 
أن إختيار و خطوة التي أخذ شعب المصريين هي 
صحيحة. أنهم يختارون بالدمقرطية لحياة طيبة 
المستقبلة. كما عرفنا عن الخطبة مرسي أن فى زمان 

وان كرامة حسنى مبارك هناك الجرائم و الفساد و عد
 اإلنسان.

تعني قطعة من األية   تحليل : هذه األية الثانية
. فى تعبير هذه األية يريد 20فى سورة يوسف. آية 

مرسي على شعب المصرين أن يعودون ويتوكلون إلى 
الله على كل إرادتهم و عزمهم لمصر المستقبلة. ومن 
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هذا نرى أن مرسي معتمد على الدالئل الشرعية ويدعو 
 لمصريين لذالك. وأنه أيضا من حفاظ القرأن.شعب ا

 

 (Social Cognition)ٍ اإلدراك اإلجتماع .3
كما عرفنا أن اإلنسان خليقة مجتمعية, و لذالك ال بد بتأثير 
فى نفس محمد مرسي بسبب بيعة حايته. ومن هذا يرى جون لوك أن 
الناس يعيشون فى الحالة الطبيعية بفضل إحساسهم الطبيعي نحو 

حياتية محتملة, و في هذه الحالة تنشأ صعوبات يثيرها أولئك ظروف 
الخارجون على اإلجماع العام و العرف و الذين ال بد من إنزال العقوبة 
بهم, خاصة وأن هذه الصعوبات تتفاقم لعدم و جود مؤسسة تسهر 
على األمن و النظام, و بذا يكون كل واحد معتمدا على تقديم 

 28المساعدة لذاته فقط.
 (Person Schemasخطط شخص)م .0

يعبر مرسي فى خطبته عن االتحاد, ال فرق بين 
المسلمين و المسيحيين. هذا الرأي مطابق على إيديولوجية 
مصر. أن نصر لها إيديولوجية علماني و وطنية. كان 
معيشتها المصر أساسة هي الحديثة التي تعظم المخالفة و 

ا ال يعجب بعرف الفراق بين أمر الديني و الوطني. ومن هذ
كنيسة كوبتيك بقرن متوسط استطيع بتحرك موجب مع 
عرف حضارة االسالمية الحديثة فى األزهر و فرق التي شيعة 

 دين عشيرة.

                                                           
  48 محمد فايز عبد أسعيد, الفكر االجتماعي الحديث, نظريات اجتماعية حديثة )الرياض: دار الفيصل الثقافية, 0285( , 52.
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ومحاولة على حضانة قوة المسلحة. أن تحرك 
الديمقراتية فى شمال أفريقيا و شرق األوسط التى تبدأ فى 

المجتمع  تونس, كما وقع فى مصر. هناك سخط من فرقط
على الحكومة. و بهم إخوان المسلمين بيكون حزب و 
حركة مالك الذي يصوت باألخالق و األدب يسول اآلخر, 
حتى نجح فى نزل مبارك من رأسته. بنزل رأسة مبارك دليل 
على نزل مثال عسكري, يعبر على نقص سيطرة عسكرية فى 

 22مصر.
 (Self Schemasمخطط نفس) .2

يرى محمد مرسي عن نفسه كرئيس الجمهرية الجديد 
ال بد أن يكون ألة التحاد بين الفرق و عشيرة التي تكون 

إذن أنا  ”فى مصر. يدلل هذا رأي الباحث على خطبته 
معكم، أنا واقف أمامكم، أنا بكم جميعا، أنا مستعد دائما 

بهذه الشرعية ال بديل عن للحفاظ على الشرعية والتمسك 
 ".ةالشرعي

هذا التعبير بمعنى المحولة لحفظ األمن على شعب 
المصريين عامة. ال سيام بقوة المسلحة و أعضاء شعب 
المصريين األخر. وهو يحاول على تاثير بقيادته المعتمد 

 نحو شعب المصريين عامة.
 

 (Role Schemasمخطط دوري) .1

                                                           
49 https://maspurba.wordpress.com/2013/07/05/revolusi-mesir-dan-panggilan-sejarah-

militer/(diakses 23 mei 2016) 

https://maspurba.wordpress.com/2013/07/05/revolusi-mesir-dan-panggilan-sejarah-militer/(diakses
https://maspurba.wordpress.com/2013/07/05/revolusi-mesir-dan-panggilan-sejarah-militer/(diakses
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تأخرت مصر كثيرا يقول مرسي فى خطبته على أن 
البائد الذي أجرم ومن كان معه في حق هذا بسبب النظام 

. و هذا التعبير يرى أن حاول مرسي على تقبيح نظام الوطن
السابق أو بنظام خالل رأسة حسني مبارك. وسوف يقدم 
الباحث على الدالئل على دميم رأسة حينى مبارك. منها فى 

, 0280استفتاء انتخاب الرأسة متواترة بأربعة مرة, فى السنة 
, ولكن هذا االستفتاء مشكوك فى ضمانه. 0222, 0221

ولكن ليس هناك قوة للتغير نحو رئيس الجمهرية الن هناك 
تحديد فى دوستور مصر. ألن فيه عزف دور أساسي من 

 مجليس الشعب فى انتخاب رئيس الجمهرية مصر.

, يعلن 2115يوليو  28وهناك أيضا رواية فى التاريخ 
بعملية التغير. االنتخاب  مبارك على ترشيحه, النه مرجوء

. كما قال رابطة الشعبي 2115سبتمبير  0موجه فى التاريخ 
لالنتخاب فى بيانهم أن الحكومة مستخدمة تحت حزب 
حسني مبارك لتكون وصيلةعلى أخذ موظف عام لكي 
يختارونه. كان صوت مشتر لمبارك فى ضاحية و قرية. وفى 

لى اختيار بيانهم أن فيه مأة صوت غير شرعي مقبول ع
 51مبارك من شعب الذي غير مضمون اسمهم.

 (Event Schemasمخطط واقعي) .2
يرى مرسي أن بثورة تقع العنف و مسك الدم. وهذا 
الزم عل منع هذين األمرين ألنه يحاول على حفظ االمن و 

                                                           
50 quantumpan.blogspot.co.id/2011/02/29-tahun-politik-muhammad-husni-mubarak(diakses 25 

mei 2016) 
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يريد باطمئنان و توازن على رأسته. و يرى أن دم شعب 
 المصريين عظيم و غال.

". المصريين غالية علي جدا جدا جدادماء كما قاله "
دمهم غالي علينا جدا و فى تعبير آخر فى تكريم الشهداء "

". و هذا محاول على استخدام ن لم تكن ثورة دمويةلك
الفرصة الجيدة لمستقبل المصر الجديدة, ألن بهذه الثورة 
تحصل على تغيير جيد, ولكن ليس بثورة سيأة تعن ثورة 

 دموي.
 

 (Social Analysisع)تحليل األجتما  .3
  . الثورة220

حتى اآلن, كان المصر تمتلك خمسة رئيس الجمهرية 
بعد وقعت الثورة انخفاض ملك فئد)الملك الذي يظن أنه من 

م. أول رئيس  0252أصل ملك فرعون( الذى وقع فى السنة 
جمهريتهم يعني محمد نجيب, اإلمام للثورة المصرية فى السنة 

كرئيس الجمهرية ألول مرة فى السنة وقعت. ويحكم   0252
 , منذ تعلن مصر كوطن جمهرية.0251

ترأس مصر على رئيس الجمهرية  0280منذ السنة 
الرابع, إسمه محمد حسني سيد مبارك, الذى يكون نائب 
رئيس الجمهرية فى عصر رأسة رئيس الجمهرية أنوار سدات 

يريدون الذى توفي مقتول على يد جماعة إسالمية متطرفة الذي 
( 2100سنة )حتي سنة  11قدر  50بإدارة إسالمية كافة.

                                                           
51 The Middle East, The Arab World and Its Neighbours hal. 36 
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يحكم مبارك فى مصر, وهذا األمر يكون أطول كرئيس جمهرية 
سنة  11عن تاريخ مصر. بطريقة رأسته االستبدادية خالل 

جعله تشبيه كفرعون. وهو يتحزب بحزب الديمقرطية 
ويتخذ بنظام الحكم  (National Democratic Partyالوطني)

   حزب واحد.
يقهر حسنى مبارك إلبطال  2100فى شهر يناير 

سلطته ألن هناك اعتراض و مظاهرة الكبيرة تحت عمل شعب 
مصريين الذى ال يريدونه بيكون إمارتهم و رئسهم. كانت 
المظاهرة بدأت من أول يناير و وقعت فى بعد المدينة كمثل 

ام فى القاهرة و مدينة أخري.  غإلسكندارية, والسويس, وال سي
كل مدينة تقع مكان للمظاهرين بالمظاهرة فى أشارع تقريبا 
لتصويت رغبتهم فى إنزال حسني مبارك وعمل بالثورة لعل 
اإلنتهاء فى قضية السياسة, واإلقتصادية و المجتمع الذى أسد 
أثقال لشعب مصري. ومغير بعمارة الوطن الجديد و يعطى 

 ي.السليمة لشعب مصر 
أساسية, كانت الثورة المصرية تساوي مع ثورة التى تقع  

رئيس زين العبدين بن  2101فى تونس, يعنى فى شهر ديسمبير 
على يقتهر بابطال من رأسته الن اإلعتراض من شعبه. وسبب هذا 

اإلعتراض سواء كما وقع فى مصر, أحد سبب يعنى طويل رأسة 
تماعية و السياسية رئيس الجمهرية. ومسئلة أخرى كمجال اإلج

تونس من رئيس واحد هو  ة شعبنجاح االطاحواإلقتصادية. 
 علىمصدر الطاقة المستخدمة من قبل الشعب المصري في ثورة 
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البالد . الشعب المصري يشعر نجاح الثورة من جيرانهم لجعلها 
 .تدرك أنها يمكن أيضا أن تفعل الثورة في بالدهم

 عددب فرعون الحكومي في البالد ختالسوحتى اآلن ، اال 
كبير جدا ، وليس فاترة، الرئيس مبارك نفسه هو واحد من الطرفين 

وقد  .أن تفعل هذا . عائلته أموال الدولة ورد الفاسد بكميات كبيرة
صنفت منظمة الشفافية الدولية نظام مبارك و العديد من األنظمة 

أنظمة فاسدة  العربية األخرى في الجزء السفلي من قائمتها لل
 $ 01-51للغاية. وتقدر الثروة الشخصية ل عائلة مبارك بين 

. وأفيد قبل يومين أن جمال مبارك ، نجل الرئيس مبارك   مليون
قطعة من  81كانت متجهة إلى لندن مع حاشية كبيرة وحوالي 

األمتعة جنبا إلى جنب مع والدته ، سوزان مبارك ، وكبار 
مصادر مصرية وترفض التقرير بأنه  المسؤولين ، على الرغم من 

 52. كاذب

وثراء لحسني مبارك, و أهله وأقاربه قد تعلن, ويخبر 
مليون $ و مفروض  21أنهم لديهم ثراء فى القيمة الصفية قدر 

مليون $. وكان شعب نصري يشعر بشدة مثقلة  21أن يكون 
بوجود ذالك اإلختالس. ويشعرون أن الناس الذى استفادوا 

تالس يعنى رجل اعمال الذى فيه ارتباط بحزب بذالك اإلخ
رئيس جمهرية, يعنى حزب الديمقرطية الوطنية. أنهم ترسم صورة 
الدولة حيث الوقود الثروة السلطة السياسية والسلطة السياسية 

 51تشتري الثروة.

                                                           
52 http://www.huffingtonpost.com/aladdin-elaasar/egyptians-rise-against-

th_b_815520.html 
53 
http://english.aljazeera.net/programmes/insidestory/2011/02/201128111236245847.html 
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بشاعة إقتصادية المصر ال تقف حتى هذا الحين, 
من نظام مسئلة اختالس فى الحكومة ليس إال لشكل آخر 

اإلقتصادية دميمة. ومن ظاهرة أخرى التي وقعت فى إقتصادية 
الوطن هي انخفاض معاش األقل. وخالل رآسة مبارك ارتفع 

مليون شخص. كما قال األمم  81مقدار سكاني بنتيجة 
فى يوم  $ 2من سكان المصر يعيش بمعاش  % 21المتحدة 

رتفعة. . ومن مسئلة أخري هي بوجود عدد البطالة الم52واحد
 The)يوجد التقرير العالمي السنوي الدولي مكتب العمل العمل

International Labor Office (ILO) annual World 

Employment Report) 2112-2115  على أن فى السنة
عدد البطالة عند المصر مرتفع بزيادة كبيرة. كان الشبب  2115

صر سنة أنهم نصف من عدد البطالة فى م 22-05فى عمر 
. عالوة على ذالك 55وكثير من بالغ يخرجون عن عملهم

التضخم فى أسعار المواد الغدائية التي زيادة اإلرتفاع فى فوضى 
 اقتصادية المصري.

 الديمقرطية .3.9
بعد ما نزل حسني مبارك من عهده هناك موجب كثير 
الذى ال بد فى قضاء حكومة المصر. مهم كان الشعب نجح 

ولكن فى قلوبهم حقيقة غير شابع على فى نزول مبارك أصال, 
ما قد مضت. يعمل الشعب مازل باعتراض ألنهم مخافة على 
الحكومو العسكرية سيرأس الوطن بدون حد. يريد الشعب 

                                                           
54 http://www.thenewage.co.za/8894-1007-53-

Egypt_protests_a_ticking_time_bomb_Analysts 
 
55 http://www.huffingtonpost.com/aladdin-elaasar/egyptians-rise-against-

th_b_815520.html 
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بالحكومة الجديدة يولى عاجل. ويتجرب الشعب يوبخ بتصميم 
الحكومة العسكرية التي تريد قبله بتصميم  تحقيق اإلنتخاب 

سة أشهر بعد نزول حسني مبارك ولكن فى على قدر بعد خم
 الحقيقة لم يقع.

يستمر اإلعتراض حتى أكثر فريسة التي قتل فى 
المظاهرة. هذا األمر يسبب عال استمرار يتحرك بفظ نحو 
المظاهرين. كان المظاهرين يكلف بعهد الحكومة العسكرية 
لكي بيقضي فى انتخاب عاجال. كما قال نفس الحكومة. ال 

كان بتكليف م قد عهد عن الحكومة لتنفيذ ذالك يقفون بس
اإلنتخاب. ألن أمر الذى أشد اإلنتظار نحو مجتمع يعنى تغيير 
السلطة القديمة تغير بسلطة جديدة. وهم ال يريدون بوجود 
الحكومة العسكرية ألنها سوف تجعل بحكومة دكتاتورية 
جديدة فى بالدهم بحكومة دون حد و تحمل إلى شقاء 

 عبة المصريين.مستمر لش
يصلح بتحسين صورة البوليس الذي يعرف بوحشيه اليوم 
خالل عصر مبارك يحكم, كان البوليس فى مصر كثيرا مايعمل 
خارج نظام. وكان الحكومة يتجادل عن هذا األمر. ولكن 
الدالئل البارزة كان ثبت أن البوليس  يعمل حتى األن ال يكون 

يعملون بعمل غير ال ئق حامية للمجتمع, ولكن بالعكس هم 
 نحو سكان المصر.

  

فرقة للحقوق اإلنسان سواء كانت داخلية أو الخارج 
و  (Ministry of Interior)البالد يفيد على أن الوزيرة الداخلية

خدمة التحقيق أمن الولة و البوليس و كائن اإلمارة األخرى 
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يدوم على إستخدام عنوة لكشف شهادة إعالم أو القوة. منذ 
 Theالربطة المصرية لحقوق اإلنسان) 2112طوال سنة 

Egyptian Organization for Human Rights)  عنوة  11يوثق
و ينشر بعض فديو نح 2112قدر سنة واحدة. طوال سنة 

الجوال الذي يوثق افتراض عنوة سكان بسبب قوات األمن. 
وخوف سكان على قوات األمن ذالك يسبب غضبان المجتمع 

 ويريد اإلنتقال و التغيير النظام السياسي.
ومن دون مهووس البوليس, كان شعب مصريين يتطلبون 
بنسخ النظام الضروري. كان هذا النظام يستخدم منذ عصر 

ة أنوار سدات الذى طبق منذ الحرب ستة قيادة رئيس جمهري
 0281. وكان هذا النظام علق فى السنة 0220أيام فى السنة 

ولكن يستخدم مرة ثانية بعد قتل أنوار سدات. هذا النظام يعنى 
بإعطاء الحكومة بسلطة واسعة. الحق الدستورية يعلق. و رقيب 
مسموح. وهناك قدرة لإلمارة على سجن شخص بدون تحديد 

قت و بدون حجة وضيحة. وهذا األمر معارضة كبيرة بقواعد الو 
الديمقرطية الذى تقول على أن كل شعب الوطن لهم مستحق 
بالعدالة أمام المحكمة. يسعي شعب مصريين على نشخ هذا 

 النظام تشكيال للحرية كدولة ديمقرطية.
   

اإلنتقال الديمقرطية التي وقعت فى مصر يعنى تسمى 
. يعنى أن هذا إلنتقال يعقد (replacement)التحتباإلنتقال من 

بفرقة معارضة أو الشعب. شعب مصريين مع الفرقة المعرضة  
كعامل اإلنتقال و بالجهد على إنزال قوة رئيس الجمهرية 

 بطريقة اإلعتراض و مظاهرة كبيرة.
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 إنتخاب .3.1
إذا تكلمنا عن ديمقرطية فى مصر ليس هناك تطبيق 
الكافة فى تطبيقها, كان هناك اإلنتخاب قبله, لكن ذالك 
اإلنتخاب يكون لتجليد على ما عمل مبارك لتضعيف خصم 
سياسته. ولكن الشعب ليس لهم الحرية الكالمية و تنقيص 
االنتخاب الحرية يكون حجة الشعب بعده على ترسيب مبارك. 

ل الشعب على تدلي طموح كما الوطن الديمقرتية عامة لم ينا
 ألن هناك محدد "الحرية الكامية".  

يخاف الشعب على حكم حينئذ الذي سائد بعسكرية 
بدون حد. يريدون انتخاب الديمقرتية عاجال و أن حكم 
عسكري يعاهد اإلنتخاب عاجال لتحقيقه على إنتخاب رئيس 

شهر, ولكن الشعب الجمهرية الجديدة على قدر خمسة أ
أصاب خيبة أمل ألن حتى األن لم يحقق. ثم استمرت مظاهرة 
و حكم عسكرية موافق لتحقيق اإلنتخاب فى أول سنة 

. نهائيا, رج الشعب المصريين على إقامة الديمقرطية 2102
الكافة فى بالدهم تحصل بنتيجة حسنة وكما يريدهم. يرجون 

فاف و ينلون الحياة أن يعيش فى بالد دمقرطية و سكينة و ش
 الجيدة بدون شغب.

فى تحليل االجتماعي يقسم فان دجك على قسمين. 
 بواسطة الممارسة القوة و الوصول:

 الممارسة القوة .222
يونيو  22فى التاريخ  تقرر لجنة االنتخاب

بأن محمد مرسي يكون رئيس جمهرية جديد  2102
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فائة و بطيق الديمقرطية تكون سبب و وصيلة على ك
بته أمام شعب المصريين فى توضيح موقفه بخط مستحق

. وهذه الخطابة تكون 2102يونيو  22فى التاريخ 
بيانة على رأسة المصر حينئذ, وضعف بهذا التقرير قوة 
المعارضين من فرقة أحمد شفيق الذي يكون خصم له 
فى االنتخاب وكان أحمد شفيق له وريثة و ارتباط قريب 

 بحسني مبارك.
 الوصول .225

ب محمد مرسي كريس الجمهرية على بانتخا
نحو غير مباشر يعطى محمد مرسي على قوة الرأسة و 
اإلمارة و الحكومة. ومن هذا ال بد بجميع شعب 
المصريين من المؤيدين كان أو المعارضين ال بد فى 
إطاعته. ألنه معه قوة شرعية بمنتخبه. فضال أنه منتخب 

 باختيار معظم شعب المصريين.
 
 
 

 

 الرابعالفصل 
 االختتام

 الخالصة واالقتراحات
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 الخالصة .أ
أن الخطابة يتكون من ألة االتصال المتكلم, والغاية هذه الخطابة 
اليصال المعنى الى المستمع. ومن الموضوع هذه الخطابة يعني شعب 

و ننظريته، فخالصة نتائج البحث  اعتماد على تحليل البيانات السابقالمصري. 
 بعد اإلنتخاب بناء لنظرية فان دجك كما يلي:خطابة محمد مرسي عن 

 22أن فى تركيب كبير عن تحليل خطبة محمد مرسي بعد االنتخاب فى تاريخ  .1
تتكون من أكثر مواضع التي تطبق بموقفه كرئيس الجمهرية  2102يونيو 

الجديدة المنتخب بطريق الظيمقرطية منها: الثورة و االنتخاب و القسم على 
و المعارضة بمن الذين يريدون أن يعودو إلى نظام قبله و تأثير رأسته و الشرعية 

النظام السابق الدميم والتمسك على الديمقرتية, و حب الوطن و االتحاد 
 لجميع شعب المصريين و توضيح قوته للشرعية و األمن و إطاعة الدستورة.

من وجد الباحث بثالثة هيكل. يعنى اإلفتتاح يتكون تركيب ممتاز  من ناحية .2
الخالصة و عشرين فقرة و  ة و محتويات الخطابة يتكون من أربعدحفقرة وا

يعنى تاسع و  . وعدد كل فقرتهاألخيرين اإلختتام يتكون من فقرتين فقرين ثم
عشرين فقرة. وهذه الهيكل الذي تتكون من تركيب ممتز فى خطبة محمد 

 مرسي بعد انتخابه.
يزات. األولى: التفصيل, من ناحية تركيب جزئي يبحث باحث بخمسة مم .3

يتكون من خمسة نص, و الثاني: الخلفية, تتكون من ستت عشر نص, و 
إيجابية تعنى بخمسة و ثالثين نص و  :الثالث: النحو, يتكون من جملتين

جملة سلبية تعني ب احدى عشر نص, و الرابع: ستيلستيك, يتكون من 
وهذه النص   ص.احدى عشر نص, و الخامس: البالغي, يتكون من أربعة ن

 التي تتكون بتركيب جزئي فى خطبة محمد مرسي بعد انتخابه.
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 االقتراحات .ب

بعد أن تحلل هذا البحث، قّدمت الباحثة بعض االقتراحات ليكمل البحث 
 فى الحاضر، وهي:

اللغويين أن يهتموا بدراسة نقد الخطب خاصة لموضوع نظرية  لجميع الطالب .1
و قصد الصحافي أو الخاطب هناك فان دجك . ألن تفهيم نص الخطب 
وكما قد عملت الباحث أن هناك . الخاية المعينة و المخصوصة و الخفية

 .الثورة, و الديمقرطية, واإلتحاد, واإلنتخاب, و الشرعيةموضوع 
، عن بحثها كثير  وخطابة محمد مرسي بعد اإلنتخاب تستطيع باستخدام بنظرية .2

لزيادة على قدرة الطالب فى بحث  ويسمح لطالب أن يبحثه بأّي نظرية كان
العلمي وزيادة مجموعة العلوم لمجال اللغوية خاصة للطالب الشعبة اللغة 

 العربية وأدبها.

                                                                                                                                                                                
 

 

 والمصادر ثبت المرجع

 القرآن الكريم
 2112عمر مختار عمر. علم الدالة. القاهرة: علم الكتب. 

عدس, .زرقان عبيدات, كايد عبد الحق. البحث العلمي)مفهومه, أدواته, أساليبه(, )الرياض  دعبالرحمن, 

0202) 
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 المالحق

 محمد مرسي بعد االنتخاب بةخط

 مكتوب ، بيان الرئيس مرسى ) الشرعية ( 2101-0-2خطاب الرئيس محمد مرسى 

 النص فقرة
تنتظرون مني كلمة أخاطبكم اليوم وأنا أعرف وأرى وأنتم اآلن  1

 .لتوضيح الموقف ولتعرفوا بلدنا فيها ايه، وأحنا بنعمل ايه دالوقت
، فساد، تزوير 2100يناير  25كلنا عارفين ما كان قبل ثورة 

انتخابات، سرقات، ظلم، عدوان على اإلنسان وكرامته، تأخرت مصر  
 .كثيرا بسبب النظام البائد الذي أجرم ومن كان معه في حق هذا الوطن

أحنا قمنا بثورة كلنا مع بعض ثورة عظيمة سلمية، كان فيها شهداء دمهم 
غالي علينا جدا لكن لم تكن ثورة دموية، كان فيها مصابين، وروحهم 
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وإصابتهم ما بننسهاش، لكن الحمد لله مرينا بمرحلة انتقالية واكتسبنا 
 .قدرة بإرادة حرة وعلمنا انتخابات

ة، شهد لها العالم كله أنها أول انتخابات رئاسية حرة نزيه 2
انتخابات في تاريخ مصر كان فيها إرادة المصريين واضحة وبارزة، 

اللي فات،  2102المصريين أحنا في االنتخابات الرئاسية في مايو/يونيو 
أعلنوا بوضوح للعالم أنهم اختاروا رئيسا بطريقة حرة وأعلنوا طريقا واضحا 

 .ية، العدل، العدالة االجتماعيةنحبه جميعا، الحرية، الديمقراط
خرجت معاكم في ميدان التحرير لكل  2102يونيو  22أنا يوم  3

اللي موجودين في الميدان وفي كل الميادين، وبايعتكم على أن أصون 
هذا الوطن وأن أعمل بكل طاقتي ليل نهار لكي يستقر الوطن ولكي ينمو 

أقسمت أمامكم وأمام الله ولكي نمتلك إرادتنا بجد، ونستكمل المسيرة، 
القسم الذي أعتز به ورأيت في عيون  2102يونيو  22والعالم في يوم 

المصريين رضا وقبول وفرحة بعرس الديمقراطية، ويوم السبت تالتين كان 
القسم الرسمي في المحكمة الدستورية، وفي جامعة القاهرة وفي 

م السلطة بفرحة الهايكستب والقوات المسلحة تتوج جهدها العظيم وتسل
 .وبرضا لرئيس مدني مصري منتخب ألول مرة في تاريخ مصر

ومضت األيام خالل العام، بذلت فيه كل ما أستطيع من جهد  4
وفي خطابي اللي فات يوم األربعاء الماضي، قلت لكم بوضوح لقد 
وقعت مني أخطاء ولقد وقع مني بعض التقصير، ولقد رأيت األمور أكثر 

من المسؤولية، تحركت في كل الميادين ومع كل  وضوحا بعد عام
المخلصين لكي ننهض بمصر لكي تقف مصر بعد كبوة طويلة بسبب 
النظام الذي أجرم في حق مصر وأهلها، أنا اتحركت في كل اتجاه كما 
تعلمون شرحت ده كتير أوي وواضح، وأنا أردت ومازلت أريد أن تمتلك 
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ا إرادتها، وال تسيرها قوة رغم عنها مصر إرادتها فال يملي عليها أحد أبد
 أيا كانت هذه القوة، وأيا كان مصدرها،

وأصر وأعلنت قبل ذلك، أن مصر تمتلك إرادتها، تنهض وتنتج  5
غذائها ودوائها وسلعها، وهذا أمر ليس سهال يحتاج إلى جهد ويحتاج 
إلى عمل ويحتاج إلى تكامل ويحتاج إلى وقت، لكن كما تعلمون أيضا 

نيا تعلم، أن تحديات الماضي ظلت موجودة بنسب كبيرة بقايا النظام والد
السابق، الدولة العميقة، الفساد، اإلصرار على بقاء الفساد، الوضع 
االقتصادي الذي ورثناه الديمقراطية التجربة الجديدة، ما بيعجبش ناس  
كتير عايزين الفساد، وفي الخارج برضه بعض الناس مش عايزين مصر 

إردتها، أسهل قوي أن نبقى ماشيين في الركب بنسمع الكالم تمتلك 
وخالص، ال، ثورة المصريين لم تكن ثورة جياع، أبدا، دي كانت ثورة 

 امتالك اإلرادة، كانت ثورة الحرية، كانت ثورة العدل، دولة القانون،
العدالة االجتماعية وتوزيع الثروة بجد على الناس، تحديات كتير  6

يضا، أنا شرحت قبل كدا إحنا بنعمل ايه، تحديات كتيرة واإلنجازات أ
جدا تحتاج إلى وقت، لكن هذا التحدي، الفساد، الدولة العميقة، تابعي 

عيلة اللي  12النظام السابق، زي ما العالم بيقول في كل إحصائياته ال 
سيطروا على البلد ومصوا دم الناس، هذا كله مازلنا نحمل أوزاره، مازلنا 

عه، بيعوق الشباب العظيم، والدي بجد، عندهم مشاكل، ولهم نعيش م
حق، حقوق كثيرة، والفساد والتحديات بتاع الفساد وأظافر وبقايا النظام 
وعدم الرغبة في االنتقال واالقتتال من هؤالء من أجل أن يبقى الحال على 
ما كان عليه، ده مرفوض، لكن المشاكل االقتصادية وحركة هؤالء في كل 

 اه وأحنا بنسعى وبنمنع بنبعد لكن حجم التحدي كبير،اتج
يريدون هؤالء أن يعودوا، زي ما قولت، برعايتكم أنتم يا مصريين  7
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لن يعودوا أبدا، المشاكل اللي موجودة اللي سببها الماضي وبعض 
التقصير مني ومن حركتنا، وده أمر طبيعي بعد الثورات، إن يبقى فيه 

اخلين في الديمقراطية وبنحترمها وعملنا دستور اعتراض وتأييد، وأحنا د
عظيم جدا، تحدي كبير، الناس بتاخد سنين طويلة عشان تعمل دستور، 

 25أحنا الحمد لله قدرنا نعمل دستور ويستفتى الشعب عليه يوم 
ديسمبر الماضي وأقر الدستور بأغلبية ما يقرب من تلتين الشعب المصري 

صبح عندنا مرجعية وشرعية بإرادتنا، رئيس خرج وقال نعم لهذا الدستور، أ
 منتخب، دستور بإرادة األمة، بنشتعل طبقا لهذه الشرعية،

وهي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا إذا احترمناها إن ما يبقاش  8
بينا وبين بعض قتال أو اعتراك بالعنف أو أي نوع من أنواع سفك الدم، 

إن هناك من يستغل غضب اللي أحنا شوفناه، اللي موجود دالوقت، 
الشباب، وهذا مشروع وطبيعي في ظل الشرعية والديمقراطية، استمع إليه 
وأتحرك نحوه، عايزه يكون موجود، لكن قوى اإلجرام القديم، برموزهم 
اللي أنتوا شايفينه بيبرزوا برؤوسهم اآلن مش عايزين الديمقراطية، لو راحوا 

ناس، اتعودوا يلموا الفلوس ومع  للشعب هايلفظهم، اتعدوا على مص دم ال
كل أسف يبعتوها برضه، مش قادرين يعرفوا الديمقراطية يعني أيه وحرية 

 الرأي يعني أيه،
هؤالء يستغلون غضب الشباب المشروع وأيضا بعض أبناء مصر  9

الكرام اللي حاسين إن فيه مشكالت اقتصادية وزعالنين منها وأنا أقدر 
هذا الغضب عشان يوظفوا بعض أتباعهم لكي  هذا الزعل، هؤالء يستغلون

يحدثوا الفوضى ويرتكبوا العنف ويقتلوا الناس ويثيروا شغبا يبان كأنه 
ملتبس في بعضه، لكن ليه العنف ده ما بيظهرشي إال في المواعيد اللي 
يحددوها ويختاروه، ليه ما بيظهرشي إال لما يعلنوا إن أحنا رايحين بالعافية 
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غي الديمقراطية، مش عايزين شرعية، أمال عايزين أيه؟ نغير النظام، نل
الشرعية هي الضمان الوحيد عشان نحافظ على بلدنا ونمنع سفك الدماء 

 وننتقل إلى مرحلة جديدة، الوضع ظاهر جدا،
عشان كدا أنا باقولكم ألبناء مصر المعارضين، بس الحقيقة،  11

ديول النظام اللي مش هاقدر أقول ده لسفاكي الدماء مرتكبي العنف 
فات، الكالم ده للمعارضين الشرفاء، اللي بيحترموا الشرعية، أقول لهم 
مصر ملكنا كلنا، كل العالم وأنتوا عارفين محمد مرسي لم يكن واآلن ليس 
حريصا أبدا على كرسي، هذا كالم ال قيمة له عندي على اإلطالق، يعلم 

ما ينفعش الشعب كلفني رب العباد هذا األمر بيني وبينه ومعكم، لكن 
واختارني بانتخابات حرة نزيهة، والشعب عمل دستور بيكلفني، في دولة 
موجودة بتنتظر مني أن ألتزم هذه الشرعية وهذا الدستور وأحافظ عليه، أنا 
ما عنديش خيار أن أتحمل المسؤولية، أنا أتحمل المسؤولية كنت 

 ومازلت وسأظل،
ا جدا جدا، أقف بكل ما أملك من دماء المصريين غالية علي جد 11

قوة وأدوات وإمكانيات وإرادة ضد من يحاول بأي شكل أن يريق هذه 
الدماء، أو أن يوجد فتنة، أو أن يرتكب عنفا أو خطأ يؤدي إلى هذا 
العنف، ولذلك رسالتي إليكم جميعا، إلى المعارضين الذين يحرصون على 

تمسك بهذه الشرعية وأني الديمقراطية وتداول السلطة والشرعية أني م
أقف راعيا وحاميا لهذه الشرعية وإلى المؤيدين أيضا الذين يحترمون 
الشرعية ويحبون الديمقراطية وكالمعارضين الشرفاء يريدون الخير لمصر 
والحرية ألبنائها والعدالة االجتماعية والنمو والتنمية ومصر الحديثة صاحبة 

االعتقاد العظيم والصلة بالسماء والرجال المساحة الكبيرة والتاريخ العظيم و 
الكرام والنساء الفضليات واألعراف واألخالق والموارد والظلم الذي وقع 
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 .واإلجرام الذي جرى ونقضي عليه
والفساد الذي يريد أن يبقى ونزيحه بإرادتنا، أقول للجميع حافظوا  12

اكتسبناه بعرقنا وبدم على مصر على الثورة الحفاظ على الثورة اللي أحنا 
شهدائنا وبمسيرتنا سنتين ونص، حافظوا عليها كلكم يا مؤيدين ويا 
معارضين، أوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة، الحجج كتير، والسحرة  
كتير، والتحدي كبير، وأنتم قادرين تواجهوا هذا، إزاي نحافظ على الثورة، 

يناير وتحقيق أهدافها  25ة إزاي ما تتسرقش مننا الثورة، أنا قدامكم، ثور 
كاملة والحفاظ على الشرعية، تمن الحفاظ عليها حياتي أنا، أنا عايز 
أحافظ على حياتكم كلكم، األطفال اللي هايجيوا يكبروا بعدنا، البنات 
اللي هايبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا أوالدهم إن آبائهم ورجالهم  

لون أبدا على رأي الفسدة وال يعطون كانوا رجال ال يقبلون الضيم وال ينز 
الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم أنا عايز أحافظ على النساء 
على الرجال على الجيش، الجيش المصري ده بنيناه كلنا بعرقنا بدمنا 

 .بمواردنا، أحنا عايزينه جيش قوي
م، أوعوا أنا عايز والدي يمتلكوا كل إرادتهم وسالحهم والشعب من وراه 13

أبدا مؤيدين أو معارضين تسيؤوا للجيش المصري، أوعوا المطب ده، ألن 
األعادي عايزين كدا، حافظوا على الجيش معايا ألن ده رصيدنا الكبير 
علشان ده خدنا وقت طويل عشان يبقى بالشكل القوي وهناخد وقت 
أيضا عشان يبقى أقوى وأقوى، أوعوا أبدا تواجهوه أو تستخدموا عنف 
معاه، ال عنف بينكم وبين بعض وال بينكم وبين القوات المسلحة، أو 
الداخلية ورجال الشرطة ألنهم مسؤولين عن األمن الداخلي، وأصابهم 
حاجات كتير، بنحاول أن يعودوا إلى اللي مفروض يكونوا عليه، أمن 

 الوطن في رقبتهم، استقرار الوطن، منع البلطجة، تنفيذ القانون،
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األحكام، السهر على المواطن، زي ما بنقول الجيش تنفيذ  14
بيحافظ على حدودنا وعلى أمن بالدنا ومستقر، بياخد كل ما يحتاج إليه 
قدر ما نستطيع، هذا أمر مهم جدا، المهم إن أحنا ندرك كلنا، أن العنف 
وإراقة الدماء هذا فخ، إذا وقعنا فيه ليس له نهاية، يسعد أعدائنا، زي ما 

 بقى يا فرحة عدونا فينا، ال، نصبر، ولنصبرن على ما أذيتموني،بيقولوا ي
أنا عايز أقول شوية نقاط واضحة للجميع، ألبناء مصر، للجيش،  15

للشرطة، للعمال، لألساتذة، للقضاء، لكل ألوان الطيف، لكل أبناء مصر، 
للفالحين، للموظفين، للي جوة للبرة، للرجال للنساء، للمسلمين 

 .للمسيحيين
أوال: ال بديل عن الشرعية الدستورية القانونية االنتخابية التي 
أفرزت رئيسا منتخبا لمصر ألول مرة في تاريخها، وشعبها رضي على كدا، 
البعض بيعارض ال بأس، بيؤيد ماشي، نعمل ايه مع بعض، آديني باقول، 
لكن ال بديل عن الشرعية الدستورية القانونية االنتخابية التي جرت منذ 
عام وكلفت رئيس الجمهورية بإرادة الشعب أن يقوم بدوره وواجبه القانوني 

 .والدستوري وطبعا الشعبي
ثانيا: في إطار الحركة اللي موجودة في الشارع منذ مدة، طبعا  16

االحتجاجات والتظاهرات والمليونيات لم تنقطع طول العام، لكن لما كان 
شوف أيه الموضوع أتفاعل إطارها سلمي مافيش مشاكل، أسمع أنصت أ

آخد قرار اتحمل مسؤوليته، لكن لما األمر يبقى فيه هذه الحدة وهذا 
االحتدام والقتل والعنف والبلطجة وتزوير الواقع والحقائق بهذا الشكل 
الزم يبقى فيه حركة مني كمسؤول كرئيس للدولة تجاه هذه الحركة، لذلك 

ار ولجنة مصالحة وطنية سمعتموني منذ مدة أقول أني أدعو إلى الحو 
عامة ومستعد أذهب لكل واحد وأن أتحاور وأن ما نصل إليه نطبقه، هذا 
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قولته كثيرا، األمر منذ أيام أيضا، تبلور في شكل مبادرة نقلتها إلي بعض 
األحزاب وبمعرفة رئيس الحكومة وأيضا مؤسسة القوات المسلحة 

 وقياداتها
ة وتشكيل حكومة ائتالفية من وهذه المبادرة فيها تغيير الحكوم 17

الطيف الوطني، فيها تشكيل لجنة قانونية مستقلة متوازنة إلعداد المواد 
الدستورية وفيها ضمان نزاهة وشفافية االنتخابات القادمة، وأحنا بناشد 
المحكمة الدستورية أن تنتهي وبسرعة من قانون االنتخابات عشان 

ره مباشرة، في المبادرة أيضا مجلس الشورى يقره ورئيس الجمهورية يصد
موضوع النائب العام، والمحكمة أصدرت حكم النهاردة ويجري دراسة 

 تنفيذه من الجهة القانونية،
وفي المبادرة أن نتفق جميعا إلجراء االنتخابات، إلحداث نوع  18

من التهدئة وإعطاء الفرصة حتى تتم هذه االنتخابات، وفيها تمكين 
حقيقا في القرار بتفاصيل، فيها أيضا تكوين اللجنة الشباب ليكون شريكا 

العليا للمصالحة، فيها وضع ميثاق شرف إعالمي عشان نقول لإلعالم 
وأنت جزء من الوطن تبني معانا، عشان نقول لإلعالم كفى ما فات، نبدأ 
فصحة جديدة مافيهاش أي نوع من المزايدة ويبقى الهدف تحقيق 

أتعبت الناس من كتر ما بتسمعها، طبعا  مصلحة مصر ونبطل اللغة اللي
وسائل اإلعالم بعضها جيد وبعضها مخالف، لكن مثاق شرف لكل، 

 أيضا كان فيها عمل إطار كبير واسع للعدالة الوطنية وكيف تتحقق،
هذه المبادرة لما قدمت إلي من بعض األحزاب الموجودة على  19

بحضور معي رئيس  الساحة وافقت عليها، وقلت نمشي فيها، وكان ذلك
الوزراء وأيضا وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ردود الفعل التي 
وصلتني عبر القنوات المختلفة سواء من خالل الحكومة أو بعض 
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األحزاب أو القوات المسلحة قالت الناس مش موافقة، المعارضين مش 
ت هنا وهناك وما موافقين، إذا أمام هذا العمل والوضع وما أراه من تحركا

أعرفه من حقائق على الساحة، رأيت أن أقرر أمامكم ما قولته في أوال، أنه 
ال بديل عن الشرعية والتمسك بها مع بقاء األبواب مفتوحة للحوار 
ولرعاية كل المقترحات ولتفعيل هذه المبادرة بكل السبل وبأسرع ما 

 يمكن،
المعمول به واالنتخابات أما الشرعية والدستور القائم والقانون  21

التي كلفت رئيس الجمهورية ومازالت البديل عن ذلك، ألن الشرعية هي 
الضمان الحقيقي بل الوحيد لكي نضمن عدم ارتكاب عنف، لنفوت 
الفرصة على بقايا النظام السابق وأعداء الثورة، الثورة المضادة اللي عايزة 

 القوى أبدا مرة أخرى،ترجع تاني، وزي ما قولت بوعيكم لن تعود هذه 
إذن أنا معكم، أنا واقف أمامكم، أنا بكم جميعا، أنا مستعد  21

دائما للحفاظ على الشرعية والتمسك بهذه الشرعية ال بديل عن الشرعية، 
وأنا أقول للجميع من يبغي غير ذلك سيرتد عليه بغيه ألنه سيسلك 

الوطن في اتجاه مسلك إذا سلك غير الشرعية وبالتالي يخطئ وربما يجر 
خاطئ جدا سيء جدا فخ يحدث فيه أشياء سيئة ال نحبها لمصر ونرجع 
للمربع األوالني تاني، وبعدين تتكرر الدورة ويضيع الوقت ونضيع الفرص، 
ونبقى دولة وشعب، جاتلنا فرصة ممكن نضيعها، مستحيل، ال يمكن 

 نضيعها، ربنا ما يضيعش مصر وأهلها، وعدها دائما الخير.
وبالتالي مصر اآلن بهذا الشكل تقف شامخة عظيمة قوية بأبنائها  22

تحافظ على الشرعية، رئيسها يحافظ على الشرعية، ال يملك غير ذلك، 
ويحب ذلك، ويحرص على ذلك، وينفذ هذا بكل وضوح، الشرعية 
الدستورية، الدستور ال يملك أحد الحق على اإلطالق،كائنا من كان أن 
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أنواع الكالم أو القوة ال قدر الله لكي ينفذ أو يوجد يستخدم أي نوع من 
شرعية أخرى، ال بديل عن الشرعية الدستورية القانونية، الدولة المصرية 
القوية الفاعلة بشعبها بأبنائها باختيارهم بحالهم بالنهوض واالنطالق إلى 

 مستقبل أفضل إن شاء الله.
مسك بالشرعية هو أؤكد لكم أن الغد أفضل من اليوم، وأن الت 23

طريقنا وأن التمسك بالشرعية هو الذي سيقينا من أي فخ ومنحدر ومن 
أي بداية لطريق في اتجاه غامض ال نعرف آخره، مستحيل، التمن يبقى  
كتير، التمن اآلن إرادتنا بنملكها، التمن اآلن أوالدنا وأبنائنا بناتنا 

ده ونحطه في نفق مؤسساتنا نحافظ عليهم، التمن ده كبير إن أحنا ناخ
 مظلم.

أنا بأوجه رسالة حب وتقدير لكل أبناء مصر مهما اختلفت  24
مواقفهم بين معارض ومؤيد ولكني أدعو الجميع إلى التمسك بالشرعية 
معي إلى أن نبقى واقفين للحفاظ على هذه الشرعية إلى أن نثبت للعالم 

أو سفك دماء ال أننا قادرون بالديمقراطية بالوسائل السلمية دون عنف 
قدر الله نقف بسلمية كاملة لنحافظ على الشرعية، هذا واجبي، هذا 
حقكم، بس كل ده واجبنا كلنا، مؤسسات وزارات أبناء الشعب كلنا، 
الشرعية بعد الله سبحانه وتعالى هي الواقي الحقيق لنا من أي أخطاء في 

 المستقبل.
كالما يخالف   ال أسمح وال أرضى بأن يخرج علينا من يقول 25

الشرعية أو يتخذ خطوات أو إجراءات تهز هذه الشرعية، هذا مرفوض 
هذا مرفوض هذا مرفوض، أنا بأعلن باسم الشرعية التي أوجدتني في هذا 
المكان، أن مصر ماضية بشعبها ومؤسساتها ورئيسها بالشرعية، وال بأي 
شيء غير ذلك، نتحاور، نختلف، لكن نتحرك إلى األمام، نعمل 
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انتخابات الناس تحط جهدها فيها، الدستور اللي أحنا كلنا بنؤمن به 
وبنحترمه بيقول إن الحكومة اللي جاية بعد االنتخابات ملك البرلمان 
ولديها صالحيات أكتر من رئيس الجمهورية، فلننتشر في الشارع مع 
الناس نقنعهم ونقولهم مشارعنا، نوجد حالة حضارية حقيقية الستمرار 

 المستقرة المدنية الحديثة، دولة القانون والدستور. الدولة
األولى بالحفاظ على الوطن هم من يضحون من أجله، والتضحية  26

ال تكون بأن يضحي بعضنا ببعض، ال، إذا كنا بنقول إن أحنا ممكن 
نموت من أجل وطنا أيوه، بس ده قدام األعداء، أحنا لما نعلن الجهاد 

الوطن، أحنا ال نعلن جهاد ضد بعضنا البعض، بنعلنه ضد األعداء خارج 
وال حرب وتضحية ضد بعضنا، أحنا بنضحي كلنا من أجل بلدنا وأنا 
أولكم، إذا كان الحفاظ على الشرعية تمنه دمي أنا فأنا مستعد أن أبذل 
ذلك رخيصا في سبيل هذا الوطن واستقراره، حسبة لله سبحانه وتعالى، 

تقفوا في الفخ وتفرطوا في الشرعية، مش أوعوا حد يضحك عليكم، أوعوا 
علشاني، ده أنا حارس للشرعية وبوضحكم لكم، واللي قولته يوم األربع 

وكما قلت ليس المهم الشخص  قليل من كثير، التحديات كتير أوي.
ولكن األهم هو الوطن، ليس يهم بعض الناس أو مؤسسة، ولكن األهم 

 هو الوطن، هو مصر، هو مستقبل أبنائنا.
الله غالب على أمري، والله ال يريد لهذا الوطن إال الخير، هذا  27

أملنا، وهذا يقين في الله سبحانه وتعالى، وهذا معرفتي بكم، وهذه درايتي 
بالعالم حولنا، أحنا أبناء مصر جسد واحد يجب أن نكون، إرادة واحدة 

قية، هذا ينبغي أن تنهض، ثورة واحدة نمر بمرحلة انتقالية نحو تنمية حقي
أمر أردت أن أوضحه لكم جميعا يا أبناء مصر الكرام يا أهل مصر في  
كل مصر، يا من تقفون في ميادين مصر وفي شوارعها وفي البيوت 
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تستمعون إلي، قلبي على وطني ينفطر، وإرادتي مع أهلي، أهل مصر  
كلهم، إرادة حديدية ال تتزحزح إلى الخلف أو سرداب أو نفق يمكن أن 

إليه البعض، هذا مرفوض، وأي قرار واقتراح أو أي شيء يصدر  يأخذنا
مخالف للشرعية فهو يخالف إرادة هذا الشعب، ألن إرادة الشعب ال 

 يمكن أبدا أن تنتج بفصيل دون اآلخر.
 

28 
أريد لكم وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق جميعا، وارى المستقبل  

 بأمن وسالم.أفضل بكثير، وأراكم تمرون من هذه المرحلة 
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 

 الوهاب.
 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

أحييكم معكم إلى منتهى الشوط الشرعي ومنتهى الحفاظ على  29
الشرعية، بكم أبقى وبكم أغير الواقع إلى مصر الجديدة الحبيبة التي 

في المستقبل القريب مستقرة قوية منتجة عظيمة كما كان وتبقى نحبها 
 رغم أنف الذين ظلموها والذين يحاولون عبثا أن يجروها إلى اتجاه آخر.

 

 


