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 لكمةامشكر

 امرحميبسمهللاامرمحن

إف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا 
كسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو، كمن يضلل فال ىادم لو، كأشهد 

كالصالة  .أف ال إلو إال اهلل، كحده ال شريك لو، كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو
 على الو كصحبو امجعُت.كالسالـ على سيدنا زلمد صل اهلل عليو كسالـ ك 

"القيم  :كتابة ىذه الرسالة ربت عنواف  منأما بعد، فقد انتهى الباحث  
ـ ىذه الرسالة ". كقدّ ٕٔٔٓيناير  ٕ٘الوطنية َب خطبة زلمد مرسي بعد ثورة 

مادة  كتعدّ  اإلسالمية احلكومية لَت لكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة الران
  .ُب العلـو األدبية S.Hum قررة للحصوؿ على شهادةمن ادلواد الدراسية ادل

 الشكر لفضيلة ادلشرفُت كعلاب الباحث قدـيتكُب ىذه الفرصة السعيدة،  
ادلاجستَت على مساعدهتما كجهود علا ُب إنفاؽ  كأيوب بردافرشاد ادلاجستَت 

 أكقاهتما ُب إشراؼ الباحث على إسباـ كتابة ىذه الرسالة إشرافا عظيما، عسى
 كما يتقدـ بالشكرخرة.  زا  ُب الدنيا كاآلاجلكغلزعلا بأحسن  ذلما اهلل أف يبارؾ

داب كالعلـو اإلنسانية كمدير إىل رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا كعميد كلية اآل
  هتمربية كأدهبا على مساعدعاجلامعة كمجيع احملاضرين كاحملاضرات ُب قسم اللغة ال

 .ُب كتابة ىذه الرسالة

 اهنا  كتابة ىذه للباحث ُب ئهمااحملبوبُت على دعا ووالديلشكر ينسى أف يكال 
. كأخَتا إىل ةلعل اهلل أف يرمحهما كغلزيهما أحسن الثواب دنيا كآخر  ،الرسالة

ُب إسباـ ىذه الرسالة. كيرجو الباحث رجا  شديدا  اعدك سااألصدقا  الذين 
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  عاما. كختم الباحث لقرآالتكوف ىذه الرسالة تنفع الباحث نفسو كخاصة 
 .بالدعا  عسى اهلل أف غلزم كل مساعدين ىذه الرسالة

 

ـ ٕٚٔٓديسمرب  ٖٔدار السالـ،   
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 الكلية/القسم : كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية/ قسم اللغة العربية كأدهبا

 تاريخ ادلناقشة :
 ٕٔٔٓيناير  ٕ٘ادلوضوع : القيم الوطنية َب خطبة زلمد مرسي بعد ثورة 

 حجم الرسالة :
 ادلشرؼ األكؿ : رشاد ادلاجستَت

 ادلشرؼ الثاين : أيوب برداف ادلاجستَت
 ٕ٘طبة زلمد مرسي بعد ثورة خىذا البحث "القيم الوطنية َب  وضوعادل

كادلشكلة الىت ربتاج إىل حلها نوعاف كعلا ما العناصر ادلهمة َب " ٕٔٔٓيناير 
كما القيم الوطنية َب خطبة  ٕٔٔٓيناير  ٕ٘خطابة زلمد مرسي بعد ثورة 

زلمد مرسي. َب كتابة ىذا الرسالة استخدـ الباحث طريقة البحث ادلكتيب 
بالوصف كالتحليل. كأما نتائج البحث فهي من ناحية العناصر ادلهمة خطبتو 
فهي الدؽلقراطية كاالنتخابات كالثورة. كأما من ناحية القيم الوطنية فهي حب 

التضحية للشعب كالوطن كتقدًن أعلية الوطنية كالشعبية على أعلية الوطن كرضا  
 الفردية كالفرقة كذك ركح التحديد كغَت سهولة بتسليم.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .ٔ

اجلماؿ. األدب ىو فن. كالفن يشمل اجلماؿ. ككل أدب يعرب عن 
كلذلك كوف األدب بال فن غَت مضبوط. كيرل ابن سالـ أف األدب فن من 
الفنوف كىو فن يعتمد على احلذؽ كالصنعة كالتثقيف كسائر الفنوف 

  ٔكالصناعات.

دب الشفول. األك  كتاىباألدب الكاألدب ينقسم إىل قسمُت يعٌت 
الكتابة األدابية ىي األداب احلديث الذم يعرؼ بعد أداب الشفوم مثل 

ثقافة الدب الشفوم يسمى باألمجاعية. كإف قص عن الثقافة االتالرسالة اليت 
دب األ. كما عرفنا أف التعبَت باللساف من جيل إىل جيل آخرالشفوية كىي يبلغ 

 ال يعرفوف ُتالكتابة ألف السابق فتهممعر زماف ادلاض قبل الالشفوم قد يعرؼ ُب 
 .  اخلطابة من أنواع األدب الشفولك  ،الكتابة

طها النثر كمن علـو اللغة كخباصة ظلإف اخلطابة من أنواع األعماؿ األدبية 
كلكنها ال  ،من أف اخلطبة من مباحث علـو اللغة علم فن اخلطابة. على الرغم

بعضهما بعضا. فاخلطبة كفن اخلطابة  ألف اللغة كاألدب يتعلق ،زبلو عن األدب

                                                 

 :( صٜٗٙٔ)مصر: مكتبة االصللو ادلصرية، النقد العريب احلديثزلمد زغلوؿ سالـ،  .ٔ
ٖ٘ 
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اخلطابة ىي إحدل طريقة  ٕتستخدـ اللغة كوسيلة جلذب السامعُت كتأثَتىم. 
لذلك  ،بيألنو يقـو أمامهم حاال عند تكوف اخلط  ليعرب فكرتو للناس  األديب

 ب البد أف يستعمل اللغة لتأثر السامعُت.  ياخلط

ىناؾ أنواع عديدة ك نذ العصر اجلاىلي. تعّد اخلطابة فنان قوليان نثريا ُعرؼ م
ك اخلطبة. كأما أمن اإلنتاجات األدبية النثرية َب العصر اجلاىلي كمنها اخلطابة 

اضرة زلالبياف عن اخلطبة أك اخلطابة ُب ىذا الزماف فهي عبارة عن تعبَت أك 
قدمها اخلطيب أماـ كثَت من الناس ُب بياف أك شرح أشيا  مهمة ينتفعها 

لتأثَتىم كتشجيعهم كتأكيد ما من آرائو أك الرد على اآلرا  األخرل اخلطيب 
 مل تنخذ اخلطابة َب ادلساجد فحسب،الزمن  اُب ىذك  ٖكادلدافعة عن مذىبو.

استخدمها رئيس اجلمهورية ليبلغ أشيا  مهمة أماـ الشعب لتأثَتىم  كلكنها قد
 . كإقناعهم بكالمو

كاخلطابة  رئيس اجلمهرية. كقد بلغت اخلطابة كسيلة لتوضيح سياسات
سياسات رئيس اجلمهرية قدمو األعلية الوطن ك األعلية الشعب، األعلية الوطن 
فيها عناصر الوطنية. كمن عناصر الوطنية ُب اخلطابة رئيس اجلمهرية كسيلة 
جلذب السامعُت كتأثَتىم. أكثر من اخلطابة رئيس اجلمهرية الذم يستخدـ 

 ب كتأثَت السامعُت حلفظوف الوطنهم.عناصر الوطنية ليأكيد الشع

                                                 

162(،ص.1999،)امقاهرة:جامعةال زهر،ال دباجلاهىلمحمودادّليرى، .2

3
 Wildana Wargadinata dan Laily Fitriani, Sastra Arab dan Lintas Budaya (Malang: UIN 

University Press, 2008), hal. 263 
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من عناصر الوطنية ىي من صفة حب الوطن، قاؿ ج ج  حفظ الوطنك 
أف  (Contract Social)َب كتابو مقاكلة اإلجتماعي  (J.J Rosseau)ركسسيأك 

كصفة حب الوطن يقدـ َب  ٗالوطنية نشأة من الشعب لو صفة حب الوطن.
 اعي كالشعب ليحب كطنهم. أكيد اإلجتمتاخلطابة رئيس اجلمهرية ل

زلمد مرسي ىو رئيس اجلمهرية َب مصر، لو اخلطابة جلذب السامعُت 
ا. كخطابة مع يةكاألعلية الشعب يةكتأثَتىم. كخطابة زلمد مرسي قدـ األعلية الوطن

كجد فيها القيم ك الباحث ىذه اخلطابة  قرأ زلمد مرسي فيها عناصر الوطنية.
 الوطنية. 

كقد دفع الباحث للبحث َب خطابة زلمد مرسي، ألف كجد فيها القيم 
كجبانب ذلك، أف الباحث غلتذب أف يبحث ىذا ادلوضوع ألف الوطنية العالية. 

ليس ىناؾ أم حبث يبحث عن ىذا ادلوضوع كخباصة َب قسم اللغة العربية 
 كأدهبا.

 
 مشكلة البحث .3

 حّلها: انطالقا شلاسبق ذكره، ظهرت مشكلتاف تتطلبات 

 ؟ٕٔٔٓيناير  ٕ٘ما عناصر خطابة زلمد مرسي بعد  .ٔ
 بة زلمد مرسي؟اخطُب ما القيم الوطنية  .ٕ

 
                                                 

4
 Hans khon, Nasionalisme Arti dan Sejarahnya, Terj, Sumantri Mertodipuro, Jakarta: 

Erlanga, 1984, hlm 27 
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 أغراض البحث .4
 ٕٔٔٓيناير  ٕ٘معرفة عناصر خطابة زلمد مرسي بعد  .ٔ
 خطابة زلمد مرسيُب معرفة القيم الوطنية  .ٕ

 
 منهج البحث .5

التحليل و منهج استخدـ الباحث َب ىذا البحث فه الذم ادلنهجما أ
كاما اخلطوات  .كالوصف، بطريقة البحث ادلكتيب عن عناصر ادلهمة َب اخلطابة

 ا الباحث َب ىذا البحث فهي:هباليت سيقـو 

 ٕ٘مجع ادلصادر أكالكتب ادلتعلقة خبطابة زلمد مرسي بعد ثورة  .ٔ
 ٕٔٔٓيناير 

 ٕٔٔٓيناير  ٕ٘قرا ة خطابة زلمد مرسي بعد ثورة  .ٕ
 ٕٔٔٓيناير  ٕ٘بعد ثورة ربليل خطابة زلمد مرسي  .ٖ
 تكوين نتائج البحث منهجيا على ظلط البحث العلمي .ٗ

 
 دراسة السابقة .6

ىذا البحث يبحث عن القيم الوطنية َب خطبة زلمد مرسي بعد ثورة 
 . كمن بعد ادلرجع اليت توجد الباحث عن دراسة السابقة ىي: ٕٔٔٓيناير  ٕ٘

يونيو  ٜٕمصفا ناصرم، دبوضوع خطبة زلمد مرسي بعد االنتخاب )
( دراسة نقد اخلطاب لفاف دجك. جامعة موالنا مالك إبراىيم ٕٕٔٓ
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. كالغاية ىذا البحث دلعرفة تصوير ربليل ٕٙٔٓاإلسالمية احلكومية ماالنج، 
 نقدية خطابية عند فاف دجك َب خطبة زلمد مرسي بعد االنتخاب.

 خطة البحث .7
 مل ىذا البحث على مخسة أبواب: يشت

 ،كمشكلة البحث ،تضّمن خلفية البحثتالباب األّكؿ ىو ادلقّدمة اليت 
 كخطة البحث. ،كمنهج البحث ،كأغراض البحث

سَتة زلمد مرسي. كينقسم ىذا الباب إىل ثالثة  عن الباب الثاين يبحث
فصل الثاين فصوؿ: أّما الفصل األّكؿ فيحتوم على مولد زلمد مرسي. كأّما ال

فيحتوم على تربية زلمد مرسي. كأّما الفصل الثالث فيحتوم على مهنة زلمد 
 مرسي.

الوطنية. كينقسم ىذا الباب إىل  ةنظريالساس أ عن الباب الثالث يبحث
الوطنية. كأّما الفصل  القيم ثالثة فصوؿ: أّما الفصل األّكؿ فيحتوم على تعريف

الثاين فيحتوم على نشأة نظرية الوطنية. كأّما الفصل الثالث فيحتوم على نظر 
 الغربيُت كالشرقيُت الوطنية.

الباب الرابع يبحث عن ربليل خطابة زلمد مرسي عن القيم الوطنية. 
عناصر َب : كأّما الفصل األّكؿ فيحتوم على ُتكينقسم ىذا الباب إىل فصل

. كأّما الفصل الثاين فيحتوم ٕٔٔٓيناير  ٕ٘زلمد مرسي بعد ثورة خطابة 
 .ربليل القيم الوطنية َب خطابة زلمد مرسي على

 الباب اخلامس ىو اخلاسبة اليت تشمل على اخلالصة كاالقًتاحات.   



 

6 

 الباب الثاني

 محمد مرسيسيرة 

 ونشأتو مولده .أ 
خ عشرين من يكلد الدكتور زلمد مرسي عيسي العياظ ُب تار 

العدكة ىي قرية َب زلافظة الشرقية ك ـ  ُب العدكة .ٜٔ٘ٔأغسطس عاـ 
أبوه فالح ككاف  ٘مصر، من أسرة متواضعة. قاؿ انا ال يولد ُب اسرة ثرية.

  ٙ.وفىم الفالح توكأمو ربة البيت. كأكثر اىل منطيق
زلمد مرسي أكرب إخوتو، لو أخواف كثالث أخوات، ككانت نشأة 

قاؿ أخوه حسُت "ليس خاصة زلمد مرسي كبقية أطفاؿ قريتو. 
  ٚدبرسي".

عاش زلمد مرسي منذ صغَت ُب قريتو حىت انتهى من دراستو 
إىل جانب أنو طالب ناشط َب ادلدرسة، كىو أيضا يساعد   العالية.

عّلمو أبوه على حرية التفكَت كاالستقالؿ.  كالده َب ادلزرعة. منذ صغره
كشخصية زلمد مرسي يتأثر بشخصية أبيو. مثاال، إىتماـ بآلو. كذلك 
الشخصية األخرل اليت تأثر َب حياتو ىي أمو. مثاال، نشط َب العبادة 

                                                 
5
 Info Singkat Hubungan Internasional, “ Terpilih Muhammad Mursi dan Babak Baru 

Demokrasi di Mesir” vol. IV, no. 13/I/P3DI/ juli/2012 

6
 Hepi Andi Bastoni,d kk, “ Dr. Mursi Presiden Yang Hafal Qur’an”,  Bogor: Pustaka al-

Bustan 2012, hal , 1. 

7
 Ibid, hal. 2 
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كحفظ القرآف. كامو ليست من علمة، كلكن زلبتها اىل العلم قد ظهرت 
 َٛب النصائع اليت أعطت إلبنها.

، ٕٜٛٔنوفمرب  ٖٓتزكج زلمد مرسي مع صللة زلمود ُب تاريخ 
كرزقت ذلما مخسة أكالد، كىم: امحد كشيما  كاكسامة كعمر كعبداهلل. 
ادلرأة الصاحلة مثل التاج على رأس ادللك، كصللة ىي التاج على رأس 

 زلمد مرسي.
 

 حياتو العلمية .ب 

العالية ُب قريتو. حكى  حىت منذ ابتدائية زلمد مرسي دراستو رجزب 
ادلسافة بُت ادلنزؿ  عندما كاف َب ادلرحلة الثانوية: "  زلمد مرسي عبارة

وسائل النقل العاـ بكادلدرسة حوايل أربعة كيلومًتات، أذىب إىل ادلدرسة 
 ٜعادة، كقد اختار مشيا ألدخر اجرة كسائل النقل".

د مرسي بكلية بعد زبرجو من ادلدراسة العالية ُب قريتو التحق زلم 
اذلندسة جبامعة القاىرة، ككاف طالبا ذكيا بدليل حصولو على درجة 

ية، كلكن منذ ع. كيبدك ذكا ه ليس من ادلرحلة اجلامٜ٘ٚٔادلمتاز سنة 
 ادلرحلة الثانوية.

كىذا كما قاؿ مدرس زلمد مرسي امسو طللت، قاؿ "لست أف  
الميذ قلة فهمهم، اعطى لو دراسة اضافية كإظلا اعطى دراسة اضافية للت

                                                 
8
 Linda Nur Ramly dan Pr.Terry Irenewati, “Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai 

Presiden Mesir (2012-2013),  Jurnal Socia vol 12 Sempember 2015, hal,94. 

9
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ذكي فهما جيدا فيحسن بو اف ينفع اكقاتو ألشيا   كاما مرسي تلميذ 
ىذا دليل على أف زلمد مرسي طالب ذكي ُب ادلدراسة  ٓٔ.انفع لو"
 الثانوية.

يشارؾ ، ٜ٘ٚٔبعد زبرجو من كلية اذلندسة جبامعة القاىرة َب سنة  
سلح كيميائي، ُب ت ٜٙٚٔحىت نصف سنة  زلمد مرسي التجنيد اإلجبارم

امعة جب يواصل دراستو إىل دراسة العليا  ذلك بعدك شعبة الثاين اجلنود ادلشاة. 
 . ٜٛٚٔ كزبرج فيها َب السنة القاىرة

ليواصل دراستو إىل الدرجة  ىل امريكاإ وباقبل ذى يكوف مدرساك  
 جبامعة سوثرف كاليفورنيا  ٕٜٛٔ سنةَب  الدكتورة حىت ناؿ الشهادة الدكتورة

(Universitas of Southern California).امريكا 

 مهنتو السياسية .ج 

انتسب زلمد مرسي إىل إخواف ادلسلمُت دلا كاف طالبا جبامعة القاىرة، 
. كبعد سنوات من انتسبة َب ذلك ٜٚٚٔكلكن انتسب كاعظا  رمسى َب سنة 

اجلمعية فادخاؿ إىل السجن مرة بعد مرات. كىو يدخل السجن بإهتاـ حركة 
 سرية ليعارض حكومة. 

. ٍب ٜٜٚٔ َب سنة كيكوف عضوا من أعضا  تنظيم اإلخواف ادلسلمُت
. كبعدما رسب أف يكوف ٕٜٜٔانتقل إىل أعضا  القسم السياسي َب سنة 
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 Hepi Andi Bastoni,, “ Dr. Mursi Presiden yang Hafal Qur’an”,  Bogor: Pustaka al-

Bustan 2012, hal , 8. 
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احد نائب من رلليس النواب فَتشح كأعضا  رلليس الشعب دلرة ثانية كانتخب 
 . ٕٓٓٓحىت يكوف اعضا  من رلليس النواب َب سنة 

فبقوة محاسو كجهده حىت إختار كأحسن اعضا  رلليس النواب 
إخواف ادلسلمُت زلمد مرسي كمتكلم رمسي إلخواف  لذلك إختار

ادلسلمُت. كلكن حدد حركة اخواف ادلسلمُت َب عصر حسٍت مبارؾ  
 كرئيس اجلمهرية مصر. 

فرشح زلمد مرسي كرئيس اجلمهرية  ٕٔٔٓيناير  ٕ٘بعد ثورة 
مصر. ككاف زلمد مرسي مرشحا رمسيا ربت حزب احلرية كالعدالة صانعا 

يناير  ٕ٘كاشًتؾ فمنافسة الدؽلقرطية. كَب تاريخ  من إخواف ادلسلمُت.
اعلن جلنة اختيارة العامة مصر أف االصوات حملمد مرسي  ٕٕٔٓيونيو 

 اكثر من منافسة اآلخرين. 
 منها: أف مهنة زلمد مرسي َب السياسةفمن شرح السابق 

 كىو من ٕٓٓٓلشعب َب السنة الس اجملكأعضا   .ٔ
-ٕٓٓٓالسنة لشعب َب الس اجملأحسن أعضا  

ٕٓٓ٘. 
 متكلم الرمسي إلخواف ادلسلمُت. .ٕ
 ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓكرئيس اجلمهرية مصر منذ  .ٖ

 كمن غَت مهنتو َب رلاؿ السياسة كاف لو مهنة كذلك َب رلاؿ الًتبية:

جبامعة سوثرف  ، ك كلية اذلندسة جبامعة القاىرة مساعد احملاضرك
-ٕٜٛٔ مساعداألستاذ جبامعة نورة رنج، أمريكا، سنةك  كاليفورنيا.
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، سنة الزقازيقكلية اذلندسة جبامعة بعميد ك  اأستاذكاخَتا ك .ٜ٘ٛٔ
ٜٔٛ٘-ٕٓٔٓ. 



 

11 

 الباب الثالث

 ساس النظريألا

 

 الوطنية القيم تعريف .أ 

. (patriotisme)كحب الوطن  (nasionalisme)قوميةالعلا  افمعني ذلا الوطنية
ف إ Boyd Shafer. قاؿ ةة كادلنطقغتعلق حبب الشعب كاللتُب بدايتو، أف القومية 

معاف، ذلك حاؿ يتعلق ُب حالة موضوعية كغَته من كل شعب. ذلا القومية 
 :ما يلي Boyd Shaferمن معاىن القومية الىت ذكرىا  فألذلك 

ساكية، فهذه ادلك الثقافة أة غالقومية ىي حب الوطن كالقبيلة كالل .ٔ
 .ة متساكيتافكالوطنياحلالة أف القومية 

 شرؼ الشعب.نرادة كاحلرية السياسية، كالسالمة ك القومية ىي اإل .ٕ
 لشعبو. توحيا يعلم أف لىتا التضحيةالقومية ىي  .ٖ
القومية ىي العلم الذم يوجب على شعبو ليعظم كيرتفع كيهجم من  .ٗ

 ٔٔخر.بعض شعب اآل

الىت  ة. القومية ىي الصففأف القومية كالوطنية مساكيتا كيتضح شلاسبق
ىي الوطنية احلقة قد  ،معجم ادلعاين اجلامع . َبتوصف أيضا بالوطنية
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تغلغلت ُب نفوس كل الوطنيُت: التعلق بالوطن كحبو كاإلخالص لو 
  ٕٔ.كالتضحية من أجلو

 عن عا دفالك أالوطنية ىي صفة حلب  فأ الباحث ، الحظشلا ذكر أنفا
 الوطن. البطل الشعيب ىو يرضى لتضحية نفسو لنصر كرغد كطنو. 

، ما ال  (Henry Hazlitt)قاؿ ىنرم ىزليت  القيمة ىي منظر ادلبدأ ُب العلـو
صفة اليت اللة" ىي يلة، كلمة "مجيمثاال: الزىرة مج ٖٔيقل عن احلقيقة ُب احلياة.

 قيقية ىي:أف نوع الوطنية احل Mangunhardjana كذكر  الزىرة.بتتعلق 

جعل الشعب قادرا أف ػلب كطنهم كمصلحتهم كجعل خصائص  .ٔ
ادلساكاة لسالمة الشعوب كاألكطاف. الوطنية احلقيقية ىي ادلسئولة 

 على الشعوب.
الشجاع كيقنع على ما َب نفسو من زيادتو كنقصانو كاما من ناحية  .ٕ

 اغلابية اك الصلبية.
كحاضر كمستقبل.  كنظر الشعب من ناحية التارؼلية من زماف ماضى .ٖ

 موفقا بآمل مقرر.
النظر، كالقبوؿ، كالتطور شخصية الشعب. أف كطنية احلقيقية ىي  .ٗ

 شعور إىل ىوية النفسية.

                                                 
عمعجم ادلعاين اجلام 12  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/diakses pada tanggal 2 

februari 2018 
13

 Henry Hazlitt, Dasar-Dasar Moralitas, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003) hal.205 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/


13 
 

 

 

نظر إىل بلده من سياؽ احلياة العامل، كالعمل فيو كيتعلم من الشعوب  .٘
 ٗٔاألخرين. كأف الوطنية تصف بصفة مفتوحة.

 : يبدك كما يلى قيمة الوطنية الشخصيةالف كإ 
 حب الوطن .ٔ
 رضا  التضحية للشعب كالوطن .ٕ
 تقدًن أعلية الوطنية كالشعبية على أعلية الفردية كالفرقة .ٖ
 ذك ركح التجديد .ٗ
 بأل أحواؿتسليم عدـ  .٘

 
 نشأة نظرية الوطنية .ب 

نتشر ت، ك الثامن عشر ادليالدل  قرفالكركبا الغربية َب أنشأة الوطنية من 
 قرفالىل العامل َب إكػلرؾ ٍب  التاسع عشر ادليالدل قرفالكركبا َب اىل مجيع األ

ثر تأ. ك إف نشأة الوطنية ليست متساكية َب كل زماف كمكاف .العشرين ادليالدل
 نشأة. الكترتيب اجملتمع الوطن حيث  ةالسياسي بأفكارالوطٍت 

ات األكربية كاآلسيوية مشاهبة تامة طنياألمريكية ال تشبو الو  وطنياتفال
التارؼلية العميقة كالختالؼ ظركفها ادلادية كالسياسة  ألصوؿلفقداهنا ا

كاجلغرافية، باإلضافة إىل العوامل التارؼلية ادلتباينة اليت  كاالقتصادية كاالجتماعية
، فتأخر الوحدتُت األدلانية كاإليطالية  وطنيةدخلت ُب تكوين كل أمة كفكرهتا ال
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ما زبتلفاف نوعا ما عن يتهطنمن حيث الزمن كاختالؼ تارؼلهما ، جعل ك 
 .يتُت الربيطانية كالفرنسية ،اللتُت سبقتاعلاطنالو 

 ٜٛٚٔ الذم ظهر ُب فرنسا الثورية بُت طٍتكنرل أف الشعور الو 
كالذم تأثر بتفكَت القرف الثامن عشر كاف أشد إنسانية من شعورىا  ٜٓٚٔك
بسمارؾ ية أدلانيا ُب عهد طن( كما أف ك  ٖٜٚٔ ُب سنة اإلرىاب )طٍتالو 
 .( ٜٖٜٔية ُب عهد رايخ ىتلر )طن( تعترب معتدلة إذا ما قورنت  بالو  ٔٚٛٔ)

ٔ٘ 

  
 عند الغرب والشرق الوطنية  .ج 

، نشأة الوطنية الغرب من الشعب الذين اليفرحوا John Plamenatzقاؿ 
. كأما (industrialisme)كتصنعية  (kapitalisme)عن الثقافة اليت تتغَت بالرأمسالية 

 ٙٔالوطنية الشرؽ فمن الشعب الذين تّواؽ على ماكجد الغرب.نشأة 

كالعمل على الدفاع عنو كمحايِتو كرعايتو نظر الشرقيُت عن الوطنية أف 
 كرِفعتو، كىي فكرة يراد منها أف يلتقي عليها أبناُ  بلد كاحد، كقد تسرَّبْت إيل

 .بالد ادلسلمُتمن الغرب، كقامت عليها حياتُنا السياسية ُب عدٍد من الشرقي 

                                                 

67:(ص1966،)بريوت،دارمكتبةاحلياة،عرضوحتليل-امقوميةيفر،ترمجةعداننامحلريي،بويدش  15

16
  Faisal Fadillah N. Nasionalisme Ajengan Ruhiat, Politik, Vol. 7, No. 2, Oktober 2016 ا , 

hal. 1 
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 الباب الرابع

 تحليل خطبة محمد مرسي عن القيم الوطنية

  

كاف ربليل خطبة زلمد مرسي عن الوطنية ُب ىذا الباب يقسم إىل 
  قسمُت، كما ذكر ُب مشكلة البحث.  

 عناصر مهمة فى خطابة محمد مرسي . أ

كبعد أف قرأ الباحث عن خطبة زلمد مرسي فلخص الباحث إىل ثالثة 
 عناصر، كىي: الدؽلقراطية، كاالنتخابات، كالثورة. 

 الدؽلقراطية  .أ 

الدؽلقراطية ىي نظاـ من أنظمة احلكم الذم يكوف احلكم فيو أك السلطة 
أك سلطة إصدار القوانُت كالتشريعات من حق الشعب أك األمة أك مجهور 

 ٚٔالناس.

كأما الفقرة الىت تدؿ على الدؽلقراطية َب خطبة زلمد مرسي تقع َب الفقرة 
الثانية حيث يقوؿ: إف النجاح َب عملية الدؽلقراطية َب بالد مصر بدليل على 

 صلاح االنتخاب رئيس اجلمهورية مصر. 

                                                 
 ٗ، منَت تواحيد كاجلهاد، ص: حقيقة الدؽلقراطيةزلمد شاكر الشريف،  ٚٔ
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انتخابات رئاسية حرة نزيهة، شهد ذلا العامل كلو أهنا أكؿ انتخابات ُب " 
اف فيها إرادة ادلصريُت كاضحة كبارزة، ادلصريُت أحنا ُب تاريخ مصر ك

اللي فات، أعلنوا بوضوح للعامل أهنم  ٕٕٔٓاالنتخابات الرئاسية ُب مايو/يونيو 
اختاركا رئيسا بطريقة حرة كأعلنوا طريقا كاضحا ضلبو مجيعا، احلرية، الدؽلقراطية، 

 ٛٔ"العدؿ، العدالة االجتماعية.

قراطية طريقة لشعب ادلصريُت عن غلدكف حق َب َب ىذه الفقرة أف الدؽل
 االنتخاب رئيس اجلمهرية. 

كَب الفقرة الثالثة عرب زلمد مرسي أنو ينظر َب عيوف الشعب ادلصريُت 
اهنم رضوا كفرحوا على ىذه الطريقة الدؽلقراطية ألف حينئذ نظاـ احلكومة َب 

ىت مات. كالشعبيوف مصر كنظاـ ادللك، أف رئيس اجلمهورية الينزؿ من منصبو ح
 شعركا دبلل على ىذه احلالو.

القسم  ٕٕٔٓيونيو  ٜٕأقسمت أمامكم كأماـ اهلل كالعامل ُب يـو "...
الذم أعتز بو كرأيت ُب عيوف ادلصريُت رضا كقبوؿ كفرحة بعرس 

 ٜٔ..."الدؽلقراطية

كَب الفقرة اخلامسة زلمد مرسي رأل أف ماحدث َب احلكومة الذم 
لكن كما تعلموف أيضا ئذ اليوافق بدؽلقرطية احلقيقة. "...يورث ادلصرية حين

                                                 
، جامعة موالنا مالك ابرىم اإلسالمية احلكومية خطابة زلمد مرسي بعد االنتخابتصرم، امصاؼ ن ٛٔ

 .ٜٕٔ،ص، ٕٙٔٓماالنج، 

ٜٕٔص،   نفس ادلرجع  ٜٔ
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كالدنيا تعلم، أف ربديات ادلاضي ظلت موجودة بنسب كبَتة بقايا النظاـ 
السابق، الدكلة العميقة، الفساد، اإلصرار على بقا  الفساد، الوضع االقتصادم 

زين الذم كرثناه الدؽلقراطية التجربة اجلديدة، ما بيعجبش ناس كتَت عاي
 ٕٓ...".الفساد

َب ىذه الفقرة أف الدؽلقراطية ذبربة جديدة َب مصر ألف النظاـ ادلاضى لو 
 الفساد.

َب الفقرة السابعة قاؿ زلمد مرسي على الشعب ادلصريُت فقد دخلوا إىل 
 النظاـ الدؽلقراطية كيأمرىم باحًتامها.

ُت لن يريدكف ىؤال  أف يعودكا، زم ما قولت، برعايتكم أنتم يا مصري "
يعودكا أبدا، ادلشاكل اللي موجودة اللي سببها ادلاضي كبعض التقصَت مٍت كمن 
حركتنا، كده أمر طبيعي بعد الثورات، إف يبقى فيو اعًتاض كتأييد، كأحنا 

  ٕٔ..."داخلُت ُب الدؽلقراطية كبنحًتمها كعملنا دستور عظيم جدا

سدكف إىل َب ىذه الفقرة ادلشكلة مصر بسسب نظاـ ادلاضى الذم يف
 ادلصريُت كلكن اآلف دخلوف إىل النظاـ الدؽلقراطية.

كُب الفقرة الثامنة يصور زلمد مرسي أف ىناؾ اشخاص الذين يستفيدكف 
 غضب الشباب كاليريد بالدؽلقراطية.

                                                 
 ٖٓٔص،   نفس ادلرجع  ٕٓ

ٖٓٔص،   نفس ادلرجع  ٕٔ
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 إف ىناؾ من يستغل غضب الشباب، كىذا مشركع كطبيعي ُب ظل "...
 ٕٕ..." كالدؽلقراطية الشرعية

َب ىذه الفقرة اشخاص الذين يستفيدكف غضب الشباب كىذه ادلشكلة 
 الظل لناحية الدؽلقراطية.

فكأف زلمد مرسي يقوؿ أف ىناؾ فرقة تسعى اف يغَت النظاـ الدؽلقراطية 
كالدؽلقراطية. َب الفقرة التاسعة اف غضب الشباب اف يكوف شلكنا ليغَت النظاـ 

 ألهنم اليريدف على رئيس جديد.

ليو ما بيظهرشي إال دلا يعلنوا إف أحنا راػلُت بالعافية نغَت النظاـ،  "...
ىي الضماف  الشرعية نلغي الدؽلقراطية، مش عايزين شرعية، أماؿ عايزين أيو؟

على بلدنا كظلنع سفك الدما  كننتقل إىل مرحلة جديدة،  الوحيد عشاف ضلافظ
 ٖٕ،"الوضع ظاىر جدا

َب ىذه الفقرة يعدكف اشخاص الذين يستفيدكف غضب الشباب عن 
 الدؽلقراطية كلكنهم ال يعرفوا بدؽلقراطية احلقيقية. 

َب الفقرة حادية عشرة عرب زلمد مرسي اىل ادلعارضُت الذين ػلرصوف 
 بونو للحفاظ عليو.على الدؽلقراطية كػل

                                                 
 ٖٔٔص،   نفس ادلرجع  ٕٕ

ٖٔٔص،   نفس ادلرجع  ٖٕ
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كلذلك رساليت إليكم مجيعا، إىل ادلعارضُت الذين ػلرصوف على  "...
كأين أقف راعيا  الشرعية الدؽلقراطية كتداكؿ السلطة كالشرعية أين متمسك هبذه

كػلبوف  الشرعية كإىل ادلؤيدين أيضا الذين ػلًتموف الشرعية كحاميا ذلذه
الدؽلقراطية ككادلعارضُت الشرفا  يريدكف اخلَت دلصر كاحلرية ألبنائها كالعدالة 

 ٕٗ...". االجتماعية كالنمو كالتنمية كمصر احلديثة

ىذه الفقرة ادلعارضُت كادلؤيدين الذين ػلبوف الدؽلقراطية يتمسكوف َب 
 كيتحافظوف مع رئيس اجلمهورية.

كَب الفقرة اربعة كعشرين أف زلمد مرسي يرجو على مجيع أبنا  مصر، أف 
 ػلقق الدؽلقراطية كإتباعها.

كلكٍت أدعو اجلميع إىل التمسك بالشرعية معي إىل أف نبقى كاقفُت  "...
إىل أف نثبت للعامل أننا قادركف بالدؽلقراطية بالوسائل  الشرعية على ىذه للحفاظ

 ٕ٘..."السلمية دكف عنف أك سفك دما 

كىذه الفقرة أف زلمد مرسي يتمسك بالشرعية كػلافظو كيدعو على 
صر قادر بالدؽلقراطية كثبت للعامل ادلصريُت بتمسكوا كػلافظوا هبا كيقينو أف م

 بسلمية دكف عنف أك سفك دما .

 

                                                 
 ٕٖٔص،   نفس ادلرجع  ٕٗ

ٖٚٔ ص،  نفس ادلرجع  ٕ٘
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 االنتخاب العاـ .ب 

ُب الفقرة األكىل أخرب زلمد مرسي إىل الشعب ادلصر أنو فاز َب 
االنتخاب العاـ كؼلربذلم قد قاـ باالنتخاب قبل الثورة كلكن تسعى أف تسقط 

 زلمد مرسي كلكن َب الواقع ظهر احلق كبطل الباطل.

، فساد، تزكير ٕٔٔٓيناير  ٕ٘كلنا عارفُت ما كاف قبل ثورة   "
انتخابات، سرقات، ظلم، عدكاف على اإلنساف ككرامتو، تأخرت مصر كثَتا 

أحنا قمنا  .بسبب النظاـ البائد الذم أجـر كمن كاف معو ُب حق ىذا الوطن
جدا بثورة كلنا مع بعض ثورة عظيمة سلمية، كاف فيها شهدا  دمهم غايل علينا 

لكن مل تكن ثورة دموية، كاف فيها مصابُت، كركحهم كإصابتهم ما بننسهاش، 
لكن احلمد هلل مرينا دبرحلة انتقالية كاكتسبنا قدرة بإرادة حرة كعلمنا 

 ٕٙ"انتخابات

َب ىذه الفقرة رال الباحث أف مصر قبل الثورة بنظاـ الظلم ك تزكير 
 النتخاب كالعداؿ.    انتخاب فيو لكن اآلف عملوا ادلصريُت احلسن ا

كُب الفقرة الثانية يتكلم زلمد مرسي  بنجاح االنتخاب َب البلد ادلصر 
 حرية ك عدالة، كىذا اكؿ انتخابات َب تاريخ مصر.

انتخابات رئاسية حرة نزيهة، شهد ذلا العامل كلو أهنا أكؿ انتخابات ُب  "
ُت أحنا ُب تاريخ مصر كاف فيها إرادة ادلصريُت كاضحة كبارزة، ادلصري

اللي فات، أعلنوا بوضوح للعامل أهنم  ٕٕٔٓاالنتخابات الرئاسية ُب مايو/يونيو 
                                                 

 ٕٛٔص،   نفس ادلرجع   ٕٙ
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اختاركا رئيسا بطريقة حرة كأعلنوا طريقا كاضحا ضلبو مجيعا، احلرية، الدؽلقراطية، 
 ٕٚ" .العدؿ، العدالة االجتماعية

 َب ىذه الفقرة رال الباحث أكىل االنتخاب َب التاريخ مصر كادلصريُت
 اختاركا رئيس اجلمهرية بطريقة الدؽلقراطية كالعدالة كىم ػلبوف هبا.

كَب الفقرة اخلامسة عشرة يقوؿ زلمد مرسي اف الؽلكن اف يغَت النظاـ 
 .االنتخاب النجاح كيرده الشعبيوف. كىذا النظاـ نظاـ دؽلقرطية جيدة َب مصر

الدستورية القانونية االنتخابية اليت أفرزت  الشرعية أكال: ال بديل عن "...
 ٕٛ..." رئيسا منتخبا دلصر ألكؿ مرة ُب تارؼلها

َب ىذه الفقرة أف الشرعية كالدستورية كالقانونية كاالنتخابية الؽلكن يغَت  
 كاف هبا ادلصريُت ؼلتاركا رئيس اجلمهرية ألكىل مرة َب التاريخ ادلصر. 

 الفقرة السابعة عشرة يتكلم زلمد مرسي عن رجائو إىل جلنة قانوية كَب
أف ربفظوا الدستور ادلقرر لإلنتخاب ألف ىذا الدستور ظهر صلاحو َب االنتخاب 

 العاـ. 

كىذه ادلبادرة فيها تغيَت احلكومة كتشكيل حكومة ائتالفية من الطيف "
عداد ادلواد الدستورية كفيها الوطٍت، فيها تشكيل جلنة قانونية مستقلة متوازنة إل

 ٜٕ"ضماف نزاىة كشفافية االنتخابات القادمة

                                                 
 ٜٕٔص،   نفس ادلرجع  ٕٚ

 ٖٗٔص،   نفس ادلرجع  ٕٛ
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َب ىذه الفقرة رال الباحث أف اعداد جلنة قانونية بنظاـ االنتخاب 
 كضماف فيها.

كَب الفقرة الثامنة عشرة يتكلم زلمد مرسي َب خطبتو عن دكر شباب 
عن نظاـ السابق  ادلصر َب الثورة كاالنتخاب. كعليهم أف يعتمدكا كػلفظوا

 أحسن ليتوجو األف إىل نظاـ ادلستقبل الذم أحسن.

كُب ادلبادرة أف نتفق مجيعا إلجرا  االنتخابات، إلحداث نوع من "
التهدئة كإعطا  الفرصة حىت تتم ىذه االنتخابات، كفيها سبكُت الشباب ليكوف 

 ٖٓ..."شريكا حقيقا ُب القرار بتفاصيل

فقوف ادلصريُت باالنتخاب كؽلكن الشباب َب ىذه الفقرة رال الباحث يت
 بشريك حقيقى لقرار َب النظاـ االنتخاب كػلفظوا فيها.  

َب الفقرة العشرين يتكلم زلمد مرسي أف االنتخابات يكلف رئيس 
 اجلمهورية. فلذلك كل من فاز َب االنتخاب مسئوؿ عنو.

كاالنتخابات اليت   بو كالدستور القائم كالقانوف ادلعموؿ الشرعية أما"
ىي الضماف  الشرعية كلفت رئيس اجلمهورية كمازالت البديل عن ذلك، ألف

 ٖٔ..."احلقيقي

                                                                                                                                      
ٖ٘ٔص،   نفس ادلرجع  ٜٕ

 ٖ٘ٔص،   نفس ادلرجع  ٖٓ

 ٖٙٔص،   نفس ادلرجع  ٖٔ
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كَب الفقرة اخلامسة كعشرين يقوؿ زلمد مرسي لكل من اشًتؾ َب 
 خاب فهذا دليل على أنو موافقا بالدستور كاالنتخاب كػلًتمو.االنت

أف مصر ماضية بشعبها كمؤسساهتا كرئيسها بالشرعية، كال بأم شي   "
غَت ذلك، نتحاكر، طلتلف، لكن نتحرؾ إىل األماـ، نعمل انتخابات الناس 
ربط جهدىا فيها، الدستور اللي أحنا كلنا بنؤمن بو كبنحًتمو بيقوؿ إف 

مة اللي جاية بعد االنتخابات ملك الربدلاف كلديها صالحيات أكًت من احلكو 
 ٕٖ"رئيس اجلمهورية

 
 الثورة .ج 

أنو يذكر بأف الثورة نوعاف كعلا  زلمد مرسيَب الفقرة األكىل من خطبتو 
 ثورة عظيمة كثورة سلمية ككالعلا ال تكونا ثورة دموية.

أحنا قمنا بثورة كلنا مع بعض ثورة عظيمة سلمية، كاف فيها شهدا   "...
 ٖٖ..."دمهم غايل علينا جدا لكن مل تكن ثورة دموية

َب الفقرة اخلامسة أخرب زلمد مرسي أف ثورة مصر ليس ثورة جياع، لكن 
 ثورة احلرية ك العدالة.

                                                 
 ٖٚٔص،   نفس ادلرجع  ٕٖ

ٕٛٔص،   نفس ادلرجع  ٖٖ
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ؾ ثورة ادلصريُت مل تكن ثورة جياع، أبدا، دم كانت ثورة امتال"...
 ٖٗ".اإلرادة، كانت ثورة احلرية، كانت ثورة العدؿ، دكلة القانوف

َب الفقرة السابعة يقوؿ زلمد مرسي أف ادلشكلة ادلاضية الينهى بالنتها  
 الثورة كيستمر بعده أمر طبيعي بعد الثورات.

يريدكف ىؤال  أف يعودكا، زم ما قولت، برعايتكم أنتم يا مصريُت لن  "
يعودكا أبدا، ادلشاكل اللي موجودة اللي سببها ادلاضي كبعض التقصَت مٍت كمن 

 ٖ٘".حركتنا، كده أمر طبيعي بعد الثورات

َب الفقرة الثانية عشرة يرجو زلمد مرسي على شعب ادلصرين ليحافظوا 
 قيقها ػلتاج إىل سعى كعرؽ بل سفك الدما .على الثورة ألف ُب رب

حافظوا عليها كلكم يا مؤيدين كيا معارضُت، أكعوا الثورة تتسرؽ منكم "
بأم حجة، احلجج كتَت، كالسحرة كتَت، كالتحدم كبَت، كأنتم قادرين تواجهوا 
ىذا، إزام ضلافظ على الثورة، إزام ما تتسرقش مننا الثورة، أنا قدامكم، ثورة 

 ٖٙ".ر كربقيق أىدافها كاملة كاحلفاظ على الشرعيةيناي ٕ٘

                                                 
 ٖٓٔص،   نفس ادلرجع  ٖٗ

 ٖٓٔص،   نفس ادلرجع  ٖ٘

 ٖٖٔص،   نفس ادلرجع  ٖٙ



25 
 

 

 

َب الفقرة العشرين يتكلم زلمد مرسي أف الشرعية تأمُت احلقوؽ 
اإلنسانية َب عملية الدستور كمعارضة على بقا  نظاـ السابق كمعًتضُت عن 

 الثورة.

ف احلقيقي بل الوحيد لكي نضمن عدـ ىي الضما الشرعية ألف "
ارتكاب عنف، لنفوت الفرصة على بقايا النظاـ السابق كأعدا  الثورة، الثورة 
ادلضادة اللي عايزة ترجع تاين، كزم ما قولت بوعيكم لن تعود ىذه القول أبدا 

 ٖٚ".مرة أخرل

 
 تحليل القيم الوطنية فى خطابة محمد مرسي . ب

 مد مرسي كمايلى:كاف القيم الوطنية َب خطبة زل

 حب الوطن .أ 

 تكلم زلمد مرسي شلا يتعلق حبب الوطن َب ثالث عشرة فقرات كمايلى:

َب الفقرة الثالثة يتكلم زلمد مرسي أنو عمل بكل جهد كنشاط كل يـو 
 ليستقر كينمو كطنو.

كبايعتكم على أف أصوف ىذا الوطن كأف أعمل بكل طاقيت ليل هنار  "
 ٖٛ".لكي يستقر الوطن كلكي ينمو كلكي ظلتلك إرادتنا جبد

                                                 
ٖٙٔص،   ادلرجعنفس   ٖٚ

 ٜٕٔص،   نفس ادلرجع  ٖٛ
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َب ىذه الفقرة زلمد مرسي اراده أف ادلصر مستقر كظلى لذلك أنو عمل 
 بكل جهد كنشاط كل يـو ألنو ػلب الوطن.

الذم كقف بسبب كَب الفقرة الرابعة يتكلم زلمد مرسي لنهض مصر 
 النظاـ السابق.

ربركت ُب كل ادليادين كمع كل ادلخلصُت لكي ننهض دبصر لكي  "
 " تقف مصر بعد كبوة طويلة بسبب النظاـ الذم أجـر ُب حق مصر كأىلها

َب ىذه الفقرة رال الباحث أف زلمد مرسي يعمل كل يـو لنهض ادلصر 
 بعد كقف بسبب النظاـ ادلاضى.

 يضا، أف مصر ؽلتلك إرادهتا.كيريد زلمد مرسي أ

كأنا أردت كمازلت أريد أف سبتلك مصر إرادهتا فال ؽللي عليها أحد  "
أبدا إرادهتا، كال تسَتىا قوة رغم عنها أيا كانت ىذه القوة، كأيا كاف 

 ٜٖ".مصدرىا

 َب ىذه الفقرة أراد زلمد مرسي أف مصر سبتلك ارادهتا كال احد لينظمها.  

تكلم زلمد مرسي أف مصر سبتلك إرادهتا كىي تنهض َب الفقرة اخلامسة ي
 كتنتج غذائها كدكائها كسلعها، كأصر عليها زلمد مرسي.

كأصر كأعلنت قبل ذلك، أف مصر سبتلك إرادهتا، تنهض كتنتج غذائها  "
 ٓٗ".كدكائها كسلعها

                                                 
 ٜٕٔص،   نفس ادلرجع  ٜٖ
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َب الفقرة التاسعة أخرب زلمد مرسي أف الشرعية ىي الضماف الوحيد 
 انع لسفك الدما .ليحافظ على بلده كم

ىي الضماف الوحيد عشاف ضلافظ على بلدنا كظلنع سفك  الشرعية "
 ٔٗ".الدما  كننتقل إىل مرحلة جديدة، الوضع ظاىر جدا

َب الفقرة العاشرة يتكلم زلمد مرسي على شعب ادلصرين بأف مصر ملك 
 ىم مجيعا.

عشاف كدا أنا باقولكم ألبنا  مصر ادلعارضُت، بس احلقيقة، مش  "
ىاقدر أقوؿ ده لسفاكي الدما  مرتكيب العنف ديوؿ النظاـ اللي فات، الكالـ 

 ٕٗ".ده للمعارضُت الشرفا ، اللي بيحًتموا الشرعية، أقوؿ ذلم مصر ملكنا كلنا

كمن  َب الفقرة اإلحدل عشرة أخرب زلمد مرسي أنو يتمسك بالشرعية
 يتمسك بالشرعية كىي يريد اخلَت دلصر كاحلرية ألبنائها كغَت ذلك.

 كإىل الشرعية كأين أقف راعيا كحاميا ذلذه الشرعية أين متمسك هبذه "
كػلبوف الدؽلقراطية ككادلعارضُت الشرفا   الشرعية ذين ػلًتموفادلؤيدين أيضا ال

                                                                                                                                      
ٖٓٔص،   نفس ادلرجع  ٓٗ

 ٖٔٔص،   نفس ادلرجع  ٔٗ

 ٕٖٔص،   نفس ادلرجع  ٕٗ
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يريدكف اخلَت دلصر كاحلرية ألبنائها كالعدالة االجتماعية كالنمو كالتنمية كمصر 
 ٖٗ".احلديثة

ليحافظوا ادلصر َب الفقرة الثانية عشرة أمر زلمد مرسي على كل ادلصرين 
 كالثورة الىت اكتسب بعرؽ كبدـ الشهدا .

أقوؿ للجميع حافظوا على مصر على الثورة احلفاظ على الثورة اللي  "
  ٗٗ".أحنا اكتسبناه بعرقنا كبدـ شهدائنا كدبسَتتنا سنتُت كنص

َب الفقرة الثالثة كعشرة يأمر زلمد مرسي ليحافظ على اجليش ألف آمن 
 الوطن َب رقبتهم.

حافظوا على اجليش معايا ألف ده رصيدنا الكبَت علشاف ده خدنا  "
كقت طويل عشاف يبقى بالشكل القوم كىناخد كقت أيضا عشاف يبقى أقول 
كأقول، أكعوا أبدا تواجهوه أك تستخدموا عنف معاه، ال عنف بينكم كبُت 
بعض كال بينكم كبُت القوات ادلسلحة، أك الداخلية كرجاؿ الشرطة ألهنم 

ؤكلُت عن األمن الداخلي، كأصاهبم حاجات كتَت، بنحاكؿ أف يعودكا إىل مس
اللي مفركض يكونوا عليو، أمن الوطن ُب رقبتهم، استقرار الوطن، منع البلطجة، 

 ٘ٗ".تنفيذ القانوف

                                                 
ٕٖٔص،   نفس ادلرجع  ٖٗ

 ٖٖٔص،   نفس ادلرجع  ٗٗ

ٖٖٔص،   نفس ادلرجع  ٘ٗ
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كَب الفقرة الرابعة كعشرة يقوؿ زلمد مرسي أف حافظ اجليش أمر مهم 
 ألمن البالد.

ادلواطن، زم ما بنقوؿ اجليش بيحافظ  تنفيذ األحكاـ، السهر على "
على حدكدنا كعلى أمن بالدنا كمستقر، بياخد كل ما ػلتاج إليو قدر ما 

 ٙٗ".نستطيع، ىذا أمر مهم جدا

َب الفقرة الثامنة عشرة يتكلم زلمد مرسي أف الشعب ادلصر جز  من 
 ادلصر ك أمره ليبٍت ادلصر معو.

لإلعالـ كأنت جز  من فيها كضع ميثاؽ شرؼ إعالمي عشاف نقوؿ  "
 ٚٗ".الوطن تبٍت معانا، عشاف نقوؿ لإلعالـ كفى ما فات

َب الفقرة الثالث كعشرين أمر زلمد مرسي ليحافظ آمن بلد كأكالده 
 كإرادة اليت سبلكها.

التمن يبقى كتَت، التمن اآلف إرادتنا بنملكها، التمن اآلف أكالدنا  "
لتمن ده كبَت إف أحنا ناخده كضلطو ُب كأبنائنا بناتنا مؤسساتنا ضلافظ عليهم، ا

 ٛٗ".نفق مظلم

                                                 
 ٖٗٔص،   نفس ادلرجع  ٙٗ

 ٖ٘ٔص،   نفس ادلرجع  ٚٗ

ٖٚٔص،   نفس ادلرجع  ٛٗ
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َب الفقرة السادس كالعشرين دعا زلمد مرسي باحلفاظ الوطن كالتضحية 
 لو.

األكىل باحلفاظ على الوطن ىم من يضحوف من أجلو، كالتضحية ال  "
تكوف بأف يضحي بعضنا ببعض، ال، إذا كنا بنقوؿ إف أحنا شلكن ظلوت من 

 ٜٗ".أجل كطنا أيوه، بس ده قداـ األعدا 

َب الفقرة السابعة كالعشرين يقوؿ زلمد مرسي أف اهلل اليريد ذلذا الوطن 
 إال اخلَت كىذا أمل ادلصر.

اهلل غالب على أمرم، كاهلل ال يريد ذلذا الوطن إال اخلَت، ىذا أملنا،  "
 ٓ٘...".قليب على كطٍت ينفطر... كىذا يقُت ُب اهلل سبحانو كتعاىل

 رضا  التضحية للشعب كالوطن .ب 
َب الفقرة الرابعة يقوؿ زلمد مرسي أنو ينظر األمور كيتحرؾ مع ادلخلصُت 

 لننهض مصر.
ر كضوحا بعد عاـ من ادلسؤكلية، ربركت ُب كل كلقد رأيت األمور أكث "

ادليادين كمع كل ادلخلصُت لكي ننهض دبصر لكي تقف مصر بعد كبوة طويلة 
بسبب النظاـ الذم أجـر ُب حق مصر كأىلها، أنا اربركت ُب كل اذباه كما 

 ٔ٘".تعلموف شرحت ده كتَت أكم ككاضح
                                                 

 ٖٛٔص،   نفس ادلرجع  ٜٗ

ٖٛٔص،   نفس ادلرجع  ٓ٘

 ٜٕٔص،   نفس ادلرجع  ٔ٘
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 مجيع الشعوب من ادلقتطفة السابقة يرل الباحث اراد زلمد مرسي إىل
ادلصر أف يتحركوا مجيعا لنهضة مصر يتلخيص النية كادلسئولية َب كل ادليادين  

 كناحية الدين كناحية السياسة.
َب الفقرة العشرة يتكلم زلمد أنو ليس حريصا أبدا على كرسي لكنو 

 ػلافظ الشرعية كالدستور اليت اختاره الشعب لرئيس اجلمهرية مصر.
مرسي مل يكن كاآلف ليس حريصا أبدا  زلمد عارفُتكل العامل كأنتوا "

على كرسي، ىذا كالـ ال قيمة لو عندم على اإلطالؽ، يعلم رب العباد ىذا 
األمر بيٍت كبينو كمعكم، لكن ما ينفعش الشعب كلفٍت كاختارين بانتخابات 

ور بيكلفٍت، ُب دكلة موجودة بتنتظر مٍت أف ألتـز حرة نزيهة، كالشعب عمل دست
كىذا الدستور كأحافظ عليو، أنا ما عنديش خيار أف أربمل  الشرعية ىذه

 ٕ٘".ادلسؤكلية، أنا أربمل ادلسؤكلية كنت كمازلت كسأظل
س اجلمهرية كما قالو " ليس لكل رئيس أف يتذكر أنو اليكوف دائما كرئي

حريصا أبدا على كرسي" كيكلف على رئيس بعمل الدستورية كالشرعية 
 كادلسؤلية عليها.

َب الفقرة الثاين عشرة أخرب زلمد مرسي أنو حافظ الشرعية حبايتو كحافظ 
 احلياة الشعب ادلصر.

يناير كربقيق أىدافها كاملة كاحلفاظ على  ٕ٘أنا قدامكم، ثورة  "
ية، سبن احلفاظ عليها حياٌب أنا، أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم، الشرع

 ٖ٘".األطفاؿ اللي ىاغليوا يكربكا بعدنا
                                                 

ٕٖٔص،   نفس ادلرجع  ٕ٘

 ٖٖٔص،   نفس ادلرجع  ٖ٘
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َب ىذه الفقرة زلمد مرسي سبسك على الشرعية كػلافظها حبياتو كيرده 
 يناير.  ٕ٘ػلافظ الشعب كىذه االىداؼ من ثورة اليت كقع َب تاريخ 

مد مرسي أنو مع الشعب ادلصر َب الفقرة اإلحدل كعشرين يقوؿ زل
 دائما  ػلافظ الشرعية.

إذف أنا معكم، أنا كاقف أمامكم، أنا بكم مجيعا، أنا مستعد دائما "
 ٗ٘".ال بديل عن الشرعية شرعيةال كالتمسك هبذه الشرعيةىى للحفاظ عل

َب ىذه الفقرة رئيس زلمد مرسي يقوؿ أنو مع الشعب ادلصريُت ػلافظوا 
الشرعية كسبسك هبا ادلصر كاليسمع ألحد أف يبدؿ الشرعية باألحكاـ اآلخر، 

 فهذه الطريقة سيكوف مصر قويا كعظيما.
َب الفقرة الثانية كعشرين يقوؿ زلمد مرسي أف رئيس ػلافظ على 

 الشرعية كال ؽللك غَته.
كبالتايل مصر اآلف هبذا الشكل تقف شاسلة عظيمة قوية بأبنائها ربافظ "

على الشرعية، رئيسها ػلافظ على الشرعية، ال ؽللك غَت ذلك، كػلب ذلك، 
ورية، الدستور ال الدست الشرعيةكػلرص على ذلك، كينفذ ىذا بكل كضوح،

 ٘٘".ؽللك أحد احلق على اإلطالؽ
َب الفقرة السابقة أف رئيس يعمل حبفظ الشرعية الدستورية كالؽللك احلق 

 رئيس على اإلطالؽ هبذه ادلسؤلية.

                                                 
ٖٙٔص،   نفس ادلرجع  ٗ٘

 ٖٙٔص،   نفس ادلرجع  ٘٘
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َب الفقرة الربعة كعشرين أخرب زلمد مرسي أف حافظ على الشرعية كاجبو 
 على ابنا  ادلصريُت.

املة لنحافظ على الشرعية، ىذا كاجيب، ال قدر اهلل نقف بسلمية ك "
ىذا حقكم، بس كل ده كاجبنا كلنا، مؤسسات كزارات أبنا  الشعب  

بعد اهلل سبحانو كتعاىل ىي الواقي احلقيق لنا من أم أخطا  ُب  الشرعية كلنا،
 ٙ٘".ادلستقبل

يعطى سلمية على الناس الذين ػلافظوف على نظر َب ىذه الفقرة اهلل 
الشرعية كهبا الواقي احلقيق لنا من أخطا  ُب ادلستقبل. كىذا كاجب علينا ككل 

 الشعب ادلصريُت كالرئيس اجلمهرية.
 

 تقدًن أعلية الوطنية كالشعبية على أعلية الفردية كالفرقة .ج 
كالمرتكب َب الفقرة العاشرة يقوؿ زلمد مرسي أف ال يسفك الدما  

 ألبنا  مصر ك ادلعارضُت ك بيتحًتموا الشرعية.
عشاف كدا أنا باقولكم ألبنا  مصر ادلعارضُت، بس احلقيقة، مش  "

ىاقدر أقوؿ ده لسفاكي الدما  مرتكيب العنف ديوؿ النظاـ اللي فات، الكالـ 
 ٚ٘".ده للمعارضُت الشرفا ، اللي بيحًتموا الشرعية، أقوؿ ذلم مصر ملكنا كلنا

                                                 
ٖٚٔص،   نفس ادلرجع  ٙ٘

 ٕٖٔص،   نفس ادلرجع  ٚ٘

http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb


34 
 

 

 

َب الفقرة احلادل عشر أخرب زلمد مرسي للمعارضُت الذين ػلرصوف ك 
على الدؽلقراطية كيريدكف اخلَت دلصر كحلرية ألبنائها أف يتمسكوا ك ػلًتموا 

 بالشرعية.
كلذلك رساليت إليكم مجيعا، إىل ادلعارضُت الذين ػلرصوف على  "

كأين أقف راعيا  الشرعية الدؽلقراطية كتداكؿ السلطة كالشرعية أين متمسك هبذه
كػلبوف  الشرعية كإىل ادلؤيدين أيضا الذين ػلًتموف الشرعية كحاميا ذلذه

قراطية ككادلعارضُت الشرفا  يريدكف اخلَت دلصر كاحلرية ألبنائها كالعدالة الدؽل
االجتماعية كالنمو كالتنمية كمصر احلديثة صاحبة ادلساحة الكبَتة كالتاريخ 
العظيم كاالعتقاد العظيم كالصلة بالسما  كالرجاؿ الكراـ كالنسا  الفضليات 

كاإلجراـ الذم جرل كنقضي كاألعراؼ كاألخالؽ كادلوارد كالظلم الذم كقع 
 ٛ٘".عليو

َب الفقرة الثالثة عشر يأمر زلمد مرسي دلؤيدين أك معارضُت ليحافظوا 
 على اجليش، كال عنف بينهم ألف أمن الوطن َب رقبة اجليش.

أنا عايز كالدم ؽلتلكوا كل إرادهتم كسالحهم كالشعب من كراىم،  "
صرم، أكعوا ادلطب ده، ألف أكعوا أبدا مؤيدين أك معارضُت تسيؤكا للجيش ادل

األعادم عايزين كدا، حافظوا على اجليش معايا ألف ده رصيدنا الكبَت علشاف 
ده خدنا كقت طويل عشاف يبقى بالشكل القوم كىناخد كقت أيضا عشاف 
يبقى أقول كأقول، أكعوا أبدا تواجهوه أك تستخدموا عنف معاه، ال عنف 

ات ادلسلحة، أك الداخلية كرجاؿ الشرطة بينكم كبُت بعض كال بينكم كبُت القو 

                                                 
 ٕٖٔص،   نفس ادلرجع  ٛ٘
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ألهنم مسؤكلُت عن األمن الداخلي، كأصاهبم حاجات كتَت، بنحاكؿ أف يعودكا 
إىل اللي مفركض يكونوا عليو، أمن الوطن ُب رقبتهم، استقرار الوطن، منع 

 ٜ٘".البلطجة، تنفيذ القانوف
يبدلوا َب الفقرة اخلامسة عشر يأمر زلمد مرسي لكل أىل ادلصر  أف ال

الشرعية الدستورية القانونية االنتخابية ألننا نرضي َب ىذه الشرعية كموافقا 
 بديننا.

الدستورية القانونية االنتخابية اليت أفرزت رئيسا  الشرعية ال بديل عن "
على كدا، البعض بيعارض ال منتخبا دلصر ألكؿ مرة ُب تارؼلها، كشعبها رضي 

بأس، بيؤيد ماشي، نعمل ايو مع بعض، آديٍت باقوؿ، لكن ال بديل 
الدستورية القانونية االنتخابية اليت جرت منذ عاـ ككلفت رئيس  الشرعية عن

نوين كالدستورم كطبعا اجلمهورية بإرادة الشعب أف يقـو بدكره ككاجبو القا
 ٓٙ".الشعيب

َب الفقرة الرابعة كعشرين يأمر زلمد مرسي إىل أبنا  مصر على الشرعية 
 كثبت للعامل أهنم قادركف بالدؽلقراطية بالسليمة.

أنا بأكجو رسالة حب كتقدير لكل أبنا  مصر مهما اختلفت مواقفهم  "
بُت معارض كمؤيد كلكٍت أدعو اجلميع إىل التمسك بالشرعية معي إىل أف نبقى 

                                                 
 ٖٖٔص،   نفس ادلرجع  ٜ٘

ٖٗٔص،   نفس ادلرجع  ٓٙ
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ية إىل أف نثبت للعامل أننا قادركف بالدؽلقراط الشرعية كاقفُت للحفاظ على ىذه
 ٔٙ".بالوسائل السلمية دكف عنف أك سفك دما 

َب ىذه الفقرة يرل الباحث بأف زلمد مرسي يرجو على ابنا  ادلصريُت 
اما من قيل ادلعارضُت كادلؤيدين أف ؽلسكوا بالشرعية كقانوف الدستورية لكى 

 يستطيع أف يدؿ على العامل اف مصر قادركف التنفيذ بالدؽلقراطية. 
زلمد مرسي اخلَت كالتوفيق جلميع الشعب  كعشرين آملَب الفقرة الثامن 

 مصر كسبركف َب ادلرحلة بأمن كسالـ.
أريد لكم كأسبٌت لكم كل اخلَت كالتوفيق مجيعا، كارل ادلستقبل أفضل  "

  ٕٙ".بكثَت، كأراكم سبركف من ىذه ادلرحلة بأمن كسالـ
 

 ذك ركح التجديد .د 
ادلصريُت ليس ثورة جياع، َب الفقرة  اخلامسة يقوؿ زلمد مرسي إف ثورة 

 كلكن ثورة امتالؾ اإلرادة، كثورة احلرية، كالعدؿ، كدكلة القانوف.
أسهل قوم أف نبقى ماشيُت ُب الركب بنسمع الكالـ كخالص، ال،  "

ثورة ادلصريُت مل تكن ثورة جياع، أبدا، دم كانت ثورة امتالؾ اإلرادة، كانت 
 ٖٙ".انوفثورة احلرية، كانت ثورة العدؿ، دكلة الق

                                                 
 ٖٚٔص،   نفس ادلرجع  ٔٙ

ٜٖٔص،   نفس ادلرجع  ٕٙ

 ٖٓٔص،   نفس ادلرجع  ٖٙ
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من خالؿ ىذه الفقرة أراد زلمد مرسي أف يقـو بالتجديد مع سكاف 
 ادلصريُت لكى كاف ذلم حرية كعدالة.

َب الفقرة السابعة يقوؿ زلمد مرسي أف الشعب مصر قادركف لتنفيذ 
الدستور كيطبقونو كػلافظونو مع رئيس اجلمهرية اجلديدة حىت يعتمدكا على كل 

 ابنا  ادلصريُت هبذا الدستور كالشرعية. 
 ٕ٘أحنا احلمد هلل قدرنا نعمل دستور كيستفىت الشعب عليو يـو  "

بأغلبية ما يقرب من تلتُت الشعب ادلصرم خرج  ديسمرب ادلاضي كأقر الدستور
كقاؿ نعم ذلذا الدستور، أصبح عندنا مرجعية كشرعية بإرادتنا، رئيس منتخب، 

 ٗٙ".دستور بإرادة األمة، بنشتعل طبقا ذلذه الشرعية
َب الفقرة الرابعة عشرة يقوؿ زلمد مرسي على اجليوش أف ػلافظوا الدكلة 

بنا  ادلصريُت أف ػلفظوا كيدافعوا اجليوش ألهنم ادلصرية، كدعا زلمد مرسي كل ا
 قادركف أف يدفعوا العنف كإراقة الدما  ىي فخ.

تنفيذ األحكاـ، السهر على ادلواطن، زم ما بنقوؿ اجليش بيحافظ  "
على حدكدنا كعلى أمن بالدنا كمستقر، بياخد كل ما ػلتاج إليو قدر ما 

درؾ كلنا، أف العنف كإراقة الدما  نستطيع، ىذا أمر مهم جدا، ادلهم إف أحنا ن
ىذا فخ، إذا كقعنا فيو ليس لو هناية، يسعد أعدائنا، زم ما بيقولوا يبقى يا فرحة 

 ٘ٙ".عدكنا فينا، ال، نصرب، كلنصربف على ما أذيتموين

                                                 
 ٖٓٔص،   نفس ادلرجع  ٗٙ

ٖٗٔص،   نفس ادلرجع  ٘ٙ
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َب الفقرة التاسعة عشرة أخرب زلمد مرسي إذا مسك ادلصريوف بالشرعية 
 ة.ستكوف ابواب احلوار كالرعاية مفتوح

رأيت أف أقرر أمامكم ما قولتو ُب أكال، أنو ال بديل  "
كالتمسك هبا مع بقا  األبواب مفتوحة للحوار كلرعاية كل  الشرعية عن

 ٙٙ".ادلقًتحات كلتفعيل ىذه ادلبادرة بكل السبل كبأسرع ما ؽلكن
زلمد مرسي بالشرعية نضمن عدـ ارتكاب عنف َب الفقرة عشرين يقوؿ 

 كيفوت على بقايا النظاـ السابق.
كالدستور القائم كالقانوف ادلعموؿ بو كاالنتخابات اليت   الشرعية أما"

ىي الضماف  الشرعية كلفت رئيس اجلمهورية كمازالت البديل عن ذلك، ألف
احلقيقي بل الوحيد لكي نضمن عدـ ارتكاب عنف، لنفوت الفرصة على بقايا 
النظاـ السابق كأعدا  الثورة، الثورة ادلضادة اللي عايزة ترجع تاين، كزم ما قولت 

  ٚٙ".بوعيكم لن تعود ىذه القول أبدا مرة أخرل
ة االنتخاب يكلف رئيس اجلمهرية كقائم َب الفقرة السابق

بالشرعيةكالدستور كمن ؽلسكوف بالشرعية يضمن زلمد مرسي عدـ ارتكاب 
 العنف ألف الشرعية الضماف احلقيقى.

 
  بأل أحواؿ تسليمعدـ  .ق 

 َب الفقرة اخلامسة يقوؿ زلمد مرسي أف التغَت ليس عمل سهال.

                                                 
 ٖ٘ٔص،   نفس ادلرجع   ٙٙ

 ٖٙٔص،   نفس ادلرجع  ٚٙ
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تنهض كتنتج غذائها  كأصر كأعلنت قبل ذلك، أف مصر سبتلك إرادهتا، "
كدكائها كسلعها، كىذا أمر ليس سهال ػلتاج إىل جهد كػلتاج إىل عمل كػلتاج 

 ٛٙ".إىل تكامل كػلتاج إىل كقت
َب الفقرة السابقة يقوؿ زلمد مرسي اذا اردنا اف نغَت حالنا إىل احسن 
احلاؿ ليس امر سهال كلكن ػلتاج إىل كقت طويل كجهد شديد كمواد كثَتة بل 

 إىل الثورة كما طبقنا من قبل. ػلتاج
َب الفقرة السادسة يقوؿ زلمد مرسي للعدالة االجتماعية ربديات كثَت 

 كربتاج إىل كقت.
العدالة االجتماعية كتوزيع الثركة جبد على الناس، ربديات كتَت  "

كاإلصلازات أيضا، أنا شرحت قبل كدا إحنا بنعمل ايو، ربديات كتَتة جدا 
 ٜٙ".ربتاج إىل كقت

َب الفقرة السابقة نظر العدالة االجتماعية ربتاج إىل كقت طويل 
.  كللوصوؿ إليها ليس سهال، لكن غلتهد زلمد مرسي لتوصلها بعمل كل يـو

 َب الفقرة السادس عشرة يقوؿ زلمد مرسي أنو ػلًتز من حركة دلسؤكؿ.
ثانيا: ُب إطار احلركة اللي موجودة ُب الشارع منذ مدة، طبعا  "

ات كالتظاىرات كادلليونيات مل تنقطع طوؿ العاـ، لكن دلا كاف إطارىا االحتجاج
سلمي مافيش مشاكل، أمسع أنصت أشوؼ أيو ادلوضوع أتفاعل آخد قرار 
اربمل مسؤكليتو، لكن دلا األمر يبقى فيو ىذه احلدة كىذا االحتداـ كالقتل 

                                                 
 ٖٓٔص،   نفس ادلرجع  ٛٙ

ٖٓٔص،   نفس ادلرجع  ٜٙ
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فيو حركة مٍت  كالعنف كالبلطجة كتزكير الواقع كاحلقائق هبذا الشكل الـز يبقى 
كمسؤكؿ كرئيس للدكلة ذباه ىذه احلركة، لذلك مسعتموين منذ مدة أقوؿ أين 
أدعو إىل احلوار كجلنة مصاحلة كطنية عامة كمستعد أذىب لكل كاحد كأف 
أرباكر كأف ما نصل إليو نطبقو، ىذا قولتو كثَتا، األمر منذ أياـ أيضا، تبلور ُب 

كدبعرفة رئيس احلكومة كأيضا مؤسسة  شكل مبادرة نقلتها إيل بعض األحزاب
 ٓٚ".القوات ادلسلحة كقياداهتا

َب ىذه الفقرة ادلذكورة يرل الباحث أف ىناؾ حركة الىت تعارضى على 
رئيس اجلديد ككفل زلمد مرسي يريده ادلشكلة كمسئولية عنها كيتناقشها مع 

 جلنة مصاحلة كطنية عامة ألنو رئيس اجلمهرية.   
ك عشرين يقوؿ زلمد مرسي إف التمسك بالشرعية َب الفقرة الثالث 

.  سيقـو من فخ ك يأكد زلمد مرسي الغد أفضل من اليـو
، كأف التمسك بالشرعية ىو طريقنا " أؤكد لكم أف الغد أفضل من اليـو

كأف التمسك بالشرعية ىو الذم سيقينا من أم فخ كمنحدر كمن أم بداية 
يل، التمن يبقى كتَت، التمن اآلف لطريق ُب اذباه غامض ال نعرؼ آخره، مستح

إرادتنا بنملكها، التمن اآلف أكالدنا كأبنائنا بناتنا مؤسساتنا ضلافظ عليهم، التمن 
 ٔٚ".ده كبَت إف أحنا ناخده كضلطو ُب نفق مظلم

                                                 
 ٖٗٔص،   نفس ادلرجع  ٓٚ

  ٖٚٔص،   نفس ادلرجع ٔٚ
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َب ىذه الفقرة أف زلمد مرسي يأمركا الشعب ادلصريُت ليتمسكوا 
سئولية ألبنا  كالشعب ادلصريُت بالشرعية ألهنا طريقة ليتوجو السلمية مصر كادل

 ليحافظوا الشرعية.
َب الفقرة اخلامس كعشرين يقوؿ زلمد مرسي أنو ال يرضى من الذين 

 ؼلالفوف الشرعية، كىو يعلن أف باسم الشرعية غلده الرئيس اجلمهرية.
أك  الشرعية ال أمسح كال أرضى بأف ؼلرج علينا من يقوؿ كالما ؼلالف"

يتخذ خطوات أك إجرا ات هتز ىذه الشرعية، ىذا مرفوض ىذا مرفوض ىذا 
اليت أكجدتٍت ُب ىذا ادلكاف، أف مصر ماضية  الشرعية مرفوض، أنا بأعلن باسم

بالشرعية، كال بأم شي  غَت ذلك، نتحاكر، بشعبها كمؤسساهتا كرئيسها 
طلتلف، لكن نتحرؾ إىل األماـ، نعمل انتخابات الناس ربط جهدىا فيها، 
الدستور اللي أحنا كلنا بنؤمن بو كبنحًتمو بيقوؿ إف احلكومة اللي جاية بعد 
االنتخابات ملك الربدلاف كلديها صالحيات أكًت من رئيس اجلمهورية، فلننتشر 

مع الناس نقنعهم كنقوذلم مشارعنا، نوجد حالة حضارية حقيقية  ُب الشارع
 ٕٚ".الستمرار الدكلة ادلستقرة ادلدنية احلديثة، دكلة القانوف كالدستور

َب ىذه الفقر  يقوؿ زلمد مرسي أنو ال يرضى كاليرد أف يسمع من كاف 
وف ؼللفوا الشرعية، كباالسم الشرعية اختار زلمد مرسي كرئيس اجلمهرية كيعمل

 االنتخاب كال مؤسسة غَت ذلك.

                                                 
   ٖٚٔص،   نفس ادلرجع ٕٚ
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 الباب الخامس

 خاتمة

 الخالصة .2

أف العناصر ادلهمة َب خطابة زلمد مرسي تنقسم إىل ثالثة أقساـ كىي: 
الدؽلقرطية كاإلنتخابات كالثورة. كأما من ناحية القيم الوطنية َب خطابة زلمد 

أقساـ كىي: حب الوطن، كرضا  الضحية مرسي فهي تنقسم إىل مخسة 
للشعب كالوطن، كتقدًن أعلية الوطنية كالشعبية على أعلية الفردية كالفرقة، 

 كذك ركح التحديد، كغَت سهولة بتسليم.

الدؽلقراطية ىي النظاـ من أنظمة احلكم الذم يكوف احلكم فيو أك السلطة 
األمة أك مجهور  أك سلطة إصدار القوانُت كالتشريعات من حق الشعب أك

الناس. كأما اإلنتحاب اكىل َب التاريخ مصر كػلبوف ادلصريُت هبا الىت كاقع بطريقة 
الدؽلقراطية، كالثورة الىت كاقع ليغَت نظاـ ادلاضى بنظاـ احلسن كالعدالة لشعب 

 ادلصريُت.

 االقتراحات .3

كقد ًب ىذا الباحث الكامل، كإف ىذا الباحث ال ؼللو من 
نقصاف كألخطا. كترجو الباحث أف يكوف من القارئُت خاصة االضلرافات كال

الطالب بكلية اآلداب، كغلعل نافعا ذلم. كترجو من القارئُت االنتقادات 
 كاالقًتاحات إصالحا ألجل إسباـ ىذا البحث.
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 مكتوب2113-7-2خطبةامرئيسمحمدمريس

 النص فقرة

ٔ 

 ٕٔٔٓيناير  ٕ٘الشعب ادلصرم العظيم صاحب ثورة 
أخاطبكم اليـو كأنا أعرؼ كأرل كأنتم اآلف تنتظركف مٍت  
كلمة لتوضيح ادلوقف كلتعرفوا بلدنا فيها ايو، كأحنا بنعمل ايو 

  .دالوقت
، فساد، ٕٔٔٓيناير  ٕ٘عارفُت ما كاف قبل ثورة كلنا 

تزكير انتخابات، سرقات، ظلم، عدكاف على اإلنساف ككرامتو، 
تأخرت مصر كثَتا بسبب النظاـ البائد الذم أجـر كمن كاف معو ُب 

أحنا قمنا بثورة كلنا مع بعض ثورة عظيمة سلمية،   .حق ىذا الوطن
ن مل تكن ثورة دموية،  كاف فيها شهدا  دمهم غايل علينا جدا لك

كاف فيها مصابُت، كركحهم كإصابتهم ما بننسهاش، لكن احلمد هلل 
 مرينا دبرحلة انتقالية كاكتسبنا قدرة بإرادة حرة كعلمنا انتخابات،

ٕ 

انتخابات رئاسية حرة نزيهة، شهد ذلا العامل كلو أهنا أكؿ 
ارزة، انتخابات ُب تاريخ مصر كاف فيها إرادة ادلصريُت كاضحة كب

اللي  ٕٕٔٓادلصريُت أحنا ُب االنتخابات الرئاسية ُب مايو/يونيو 
فات، أعلنوا بوضوح للعامل أهنم اختاركا رئيسا بطريقة حرة كأعلنوا 
طريقا كاضحا ضلبو مجيعا، احلرية، الدؽلقراطية، العدؿ، العدالة 

  .االجتماعية

خرجت معاكم ُب ميداف التحرير  ٕٕٔٓيونيو  ٜٕأنا يـو  ٖ
لكل اللي موجودين ُب ادليداف كُب كل ادليادين، كبايعتكم على أف 
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أصوف ىذا الوطن كأف أعمل بكل طاقيت ليل هنار لكي يستقر 
الوطن كلكي ينمو كلكي ظلتلك إرادتنا جبد، كنستكمل ادلسَتة، 

القسم  ٕٕٔٓيونيو  ٜٕيـو أقسمت أمامكم كأماـ اهلل كالعامل ُب 
الذم أعتز بو كرأيت ُب عيوف ادلصريُت رضا كقبوؿ كفرحة بعرس 
الدؽلقراطية، كيـو السبت تالتُت كاف القسم الرمسي ُب احملكمة 
الدستورية، كُب جامعة القاىرة كُب اذلايكستب كالقوات ادلسلحة 
تتوج جهدىا العظيم كتسلم السلطة بفرحة كبرضا لرئيس مدين 

  .م منتخب ألكؿ مرة ُب تاريخ مصرمصر 

ٗ 

كمضت األياـ خالؿ العاـ، بذلت فيو كل ما أستطيع من 
جهد كُب خطايب اللي فات يـو األربعا  ادلاضي، قلت لكم بوضوح 
لقد كقعت مٍت أخطا  كلقد كقع مٍت بعض التقصَت، كلقد رأيت 

ن األمور أكثر كضوحا بعد عاـ من ادلسؤكلية، ربركت ُب كل ادليادي
كمع كل ادلخلصُت لكي ننهض دبصر لكي تقف مصر بعد كبوة 
طويلة بسبب النظاـ الذم أجـر ُب حق مصر كأىلها، أنا اربركت 
ُب كل اذباه كما تعلموف شرحت ده كتَت أكم ككاضح، كأنا أردت 
كمازلت أريد أف سبتلك مصر إرادهتا فال ؽللي عليها أحد أبدا 

أيا كانت ىذه القوة، كأيا كاف  إرادهتا، كال تسَتىا قوة رغم عنها
 مصدرىا،

٘ 
كأصر كأعلنت قبل ذلك، أف مصر سبتلك إرادهتا، تنهض 
كتنتج غذائها كدكائها كسلعها، كىذا أمر ليس سهال ػلتاج إىل 
جهد كػلتاج إىل عمل كػلتاج إىل تكامل كػلتاج إىل كقت، لكن  
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ودة كما تعلموف أيضا كالدنيا تعلم، أف ربديات ادلاضي ظلت موج
بنسب كبَتة بقايا النظاـ السابق، الدكلة العميقة، الفساد، اإلصرار 
على بقا  الفساد، الوضع االقتصادم الذم كرثناه الدؽلقراطية 
التجربة اجلديدة، ما بيعجبش ناس كتَت عايزين الفساد، كُب اخلارج 
برضو بعض الناس مش عايزين مصر سبتلك إردهتا، أسهل قوم أف 

الركب بنسمع الكالـ كخالص، ال، ثورة ادلصريُت  نبقى ماشيُت ُب
مل تكن ثورة جياع، أبدا، دم كانت ثورة امتالؾ اإلرادة، كانت ثورة 

 احلرية، كانت ثورة العدؿ، دكلة القانوف، 

ٙ 

العدالة االجتماعية كتوزيع الثركة جبد على الناس، ربديات  
ايو، كتَت كاإلصلازات أيضا، أنا شرحت قبل كدا إحنا بنعمل 

ربديات كتَتة جدا ربتاج إىل كقت، لكن ىذا التحدم، الفساد، 
الدكلة العميقة، تابعي النظاـ السابق، زم ما العامل بيقوؿ ُب كل 

عيلة اللي سيطركا على البلد كمصوا دـ الناس،  ٕٖإحصائياتو الػ
ىذا كلو مازلنا ضلمل أكزاره، مازلنا نعيش معو، بيعوؽ الشباب 

د، عندىم مشاكل، كذلم حق، حقوؽ كثَتة، العظيم، كالدم جب
كالفساد كالتحديات بتاع الفساد كأظافر كبقايا النظاـ كعدـ الرغبة 
ُب االنتقاؿ كاالقتتاؿ من ىؤال  من أجل أف يبقى احلاؿ على ما  
كاف عليو، ده مرفوض، لكن ادلشاكل االقتصادية كحركة ىؤال  ُب  

 جم التحدم كبَت،كل اذباه كأحنا بنسعى كبنمنع بنبعد لكن ح

ٚ 
يريدكف ىؤال  أف يعودكا، زم ما قولت، برعايتكم أنتم يا 
مصريُت لن يعودكا أبدا، ادلشاكل اللي موجودة اللي سببها ادلاضي 
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كبعض التقصَت مٍت كمن حركتنا، كده أمر طبيعي بعد الثورات، إف 
يبقى فيو اعًتاض كتأييد، كأحنا داخلُت ُب الدؽلقراطية كبنحًتمها 

ملنا دستور عظيم جدا، ربدم كبَت، الناس بتاخد سنُت طويلة كع
عشاف تعمل دستور، أحنا احلمد هلل قدرنا نعمل دستور كيستفىت 

ديسمرب ادلاضي كأقر الدستور بأغلبية ما  ٕ٘الشعب عليو يـو 
يقرب من تلتُت الشعب ادلصرم خرج كقاؿ نعم ذلذا الدستور، 

رئيس منتخب، دستور بإرادة  أصبح عندنا مرجعية كشرعية بإرادتنا،
 األمة، بنشتعل طبقا ذلذه الشرعية، 

ٛ 

كىي الوحيدة اليت تضمن لنا مجيعا إذا احًتمناىا إف ما 
يبقاش بينا كبُت بعض قتاؿ أك اعًتاؾ بالعنف أك أم نوع من أنواع 
سفك الدـ، اللي أحنا شوفناه، اللي موجود دالوقت، إف ىناؾ من 

 مشركع كطبيعي ُب ظل يستغل غضب الشباب، كىذا
كالدؽلقراطية، استمع إليو كأربرؾ ضلوه، عايزه يكوف موجود،  الشرعية

لكن قول اإلجراـ القدًن، برموزىم اللي أنتوا شايفينو بيربزكا 
برؤكسهم اآلف مش عايزين الدؽلقراطية، لو راحوا للشعب 
ىايلفظهم، اتعدكا على مص دـ الناس، اتعودكا يلموا الفلوس كمع  

يعرفوا الدؽلقراطية يعٍت أيو كل أسف يبعتوىا برضو، مش قادرين 
 كحرية الرأم يعٍت أيو، 

ٜ 
ىؤال  يستغلوف غضب الشباب ادلشركع كأيضا بعض أبنا  
مصر الكراـ اللي حاسُت إف فيو مشكالت اقتصادية كزعالنُت منها 
كأنا أقدر ىذا الزعل، ىؤال  يستغلوف ىذا الغضب عشاف يوظفوا 

http://www.ghlasa.com/vb
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كيرتكبوا العنف كيقتلوا الناس بعض أتباعهم لكي ػلدثوا الفوضى 
كيثَتكا شغبا يباف كأنو ملتبس ُب بعضو، لكن ليو العنف ده ما 
بيظهرشي إال ُب ادلواعيد اللي ػلددكىا كؼلتاركه، ليو ما بيظهرشي 
إال دلا يعلنوا إف أحنا راػلُت بالعافية نغَت النظاـ، نلغي الدؽلقراطية، 

ىي الضماف الوحيد  الشرعية مش عايزين شرعية، أماؿ عايزين أيو؟
عشاف ضلافظ على بلدنا كظلنع سفك الدما  كننتقل إىل مرحلة 

 جديدة، الوضع ظاىر جدا،

ٔٓ 

عشاف كدا أنا باقولكم ألبنا  مصر ادلعارضُت، بس احلقيقة، 
ديوؿ النظاـ  مش ىاقدر أقوؿ ده لسفاكي الدما  مرتكيب العنف

اللي فات، الكالـ ده للمعارضُت الشرفا ، اللي بيحًتموا الشرعية، 
مرسي مل  زلمد أقوؿ ذلم مصر ملكنا كلنا، كل العامل كأنتوا عارفُت

يكن كاآلف ليس حريصا أبدا على كرسي، ىذا كالـ ال قيمة لو 
الؽ، يعلم رب العباد ىذا األمر بيٍت كبينو كمعكم، عندم على اإلط

لكن ما ينفعش الشعب كلفٍت كاختارين بانتخابات حرة نزيهة، 
كالشعب عمل دستور بيكلفٍت، ُب دكلة موجودة بتنتظر مٍت أف 

أنا ما عنديش خيار كىذا الدستور كأحافظ عليو،  الشرعية ألتـز ىذه
 أف أربمل ادلسؤكلية، أنا أربمل ادلسؤكلية كنت كمازلت كسأظل، 

ٔٔ 

دما  ادلصريُت غالية علي جدا جدا جدا، أقف بكل ما 
أملك من قوة كأدكات كإمكانيات كإرادة ضد من ػلاكؿ بأم شكل 
أف يريق ىذه الدما ، أك أف يوجد فتنة، أك أف يرتكب عنفا أك خطأ 

ذا العنف، كلذلك رساليت إليكم مجيعا، إىل ادلعارضُت يؤدم إىل ى
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الذين ػلرصوف على الدؽلقراطية كتداكؿ السلطة كالشرعية أين 
كإىل  الشرعية كأين أقف راعيا كحاميا ذلذه الشرعية متمسك هبذه

كػلبوف الدؽلقراطية  الشرعية ادلؤيدين أيضا الذين ػلًتموف
ككادلعارضُت الشرفا  يريدكف اخلَت دلصر كاحلرية ألبنائها كالعدالة 

كالتنمية كمصر احلديثة صاحبة ادلساحة الكبَتة االجتماعية كالنمو 
كالتاريخ العظيم كاالعتقاد العظيم كالصلة بالسما  كالرجاؿ الكراـ 
كالنسا  الفضليات كاألعراؼ كاألخالؽ كادلوارد كالظلم الذم كقع 

 كاإلجراـ الذم جرل كنقضي عليو،

ٕٔ 

كالفساد الذم يريد أف يبقى كنزػلو بإرادتنا، أقوؿ للجميع 
حافظوا على مصر على الثورة احلفاظ على الثورة اللي أحنا اكتسبناه 
بعرقنا كبدـ شهدائنا كدبسَتتنا سنتُت كنص، حافظوا عليها كلكم يا 
مؤيدين كيا معارضُت، أكعوا الثورة تتسرؽ منكم بأم حجة، احلجج  
كتَت، كالسحرة كتَت، كالتحدم كبَت، كأنتم قادرين تواجهوا ىذا، 

لى الثورة، إزام ما تتسرقش مننا الثورة، أنا قدامكم، إزام ضلافظ ع
يناير كربقيق أىدافها كاملة كاحلفاظ على الشرعية، سبن  ٕ٘ثورة 

احلفاظ عليها حياٌب أنا، أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم، 
األطفاؿ اللي ىاغليوا يكربكا بعدنا، البنات اللي ىايبقوا أمهات 

م إف آبائهم كرجاذلم كانوا رجاؿ ال ادلستقبل اللي بيعلموا أكالدى
يقبلوف الضيم كال ينزلوف أبدا على رأم الفسدة كال يعطوف الدنية 
أبدا من كطنهم أك شرعيتهم أك دينهم أنا عايز أحافظ على النسا  
على الرجاؿ على اجليش، اجليش ادلصرم ده بنيناه كلنا بعرقنا بدمنا 
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 دبواردنا، أحنا عايزينو جيش قوم،

ٖٔ 

ا عايز كالدم ؽلتلكوا كل إرادهتم كسالحهم كالشعب من أن
كراىم، أكعوا أبدا مؤيدين أك معارضُت تسيؤكا للجيش ادلصرم، 
أكعوا ادلطب ده، ألف األعادم عايزين كدا، حافظوا على اجليش 
معايا ألف ده رصيدنا الكبَت علشاف ده خدنا كقت طويل عشاف 

ف يبقى أقول كأقول، يبقى بالشكل القوم كىناخد كقت أيضا عشا
أكعوا أبدا تواجهوه أك تستخدموا عنف معاه، ال عنف بينكم كبُت 
بعض كال بينكم كبُت القوات ادلسلحة، أك الداخلية كرجاؿ الشرطة 
ألهنم مسؤكلُت عن األمن الداخلي، كأصاهبم حاجات كتَت، 
بنحاكؿ أف يعودكا إىل اللي مفركض يكونوا عليو، أمن الوطن ُب 

 استقرار الوطن، منع البلطجة، تنفيذ القانوف،رقبتهم، 

ٔٗ 

تنفيذ األحكاـ، السهر على ادلواطن، زم ما بنقوؿ اجليش 
بيحافظ على حدكدنا كعلى أمن بالدنا كمستقر، بياخد كل ما 
ػلتاج إليو قدر ما نستطيع، ىذا أمر مهم جدا، ادلهم إف أحنا ندرؾ  

كقعنا فيو ليس لو هناية، كلنا، أف العنف كإراقة الدما  ىذا فخ، إذا 
يسعد أعدائنا، زم ما بيقولوا يبقى يا فرحة عدكنا فينا، ال، نصرب، 

  كلنصربف على ما أذيتموين،

ٔ٘ 

أنا عايز أقوؿ شوية نقاط كاضحة للجميع، ألبنا  مصر، 
للجيش، للشرطة، للعماؿ، لألساتذة، للقضا ، لكل ألواف الطيف، 

للموظفُت، للي جوة للربة، للرجاؿ لكل أبنا  مصر، للفالحُت، 
  .للنسا ، للمسلمُت للمسيحيُت
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الدستورية القانونية االنتخابية  الشرعية أكال: ال بديل عن
اليت أفرزت رئيسا منتخبا دلصر ألكؿ مرة ُب تارؼلها، كشعبها رضي 

بأس، بيؤيد ماشي، نعمل ايو مع  على كدا، البعض بيعارض ال
الدستورية القانونية  الشرعية بعض، آديٍت باقوؿ، لكن ال بديل عن

االنتخابية اليت جرت منذ عاـ ككلفت رئيس اجلمهورية بإرادة 
  .عيبالشعب أف يقـو بدكره ككاجبو القانوين كالدستورم كطبعا الش

ٔٙ 

ثانيا: ُب إطار احلركة اللي موجودة ُب الشارع منذ مدة، طبعا 
االحتجاجات كالتظاىرات كادلليونيات مل تنقطع طوؿ العاـ، لكن دلا  
كاف إطارىا سلمي مافيش مشاكل، أمسع أنصت أشوؼ أيو 
ادلوضوع أتفاعل آخد قرار اربمل مسؤكليتو، لكن دلا األمر يبقى فيو 

االحتداـ كالقتل كالعنف كالبلطجة كتزكير الواقع ىذه احلدة كىذا 
كاحلقائق هبذا الشكل الـز يبقى فيو حركة مٍت كمسؤكؿ كرئيس 
للدكلة ذباه ىذه احلركة، لذلك مسعتموين منذ مدة أقوؿ أين أدعو 
إىل احلوار كجلنة مصاحلة كطنية عامة كمستعد أذىب لكل كاحد 

قولتو كثَتا، األمر منذ أياـ كأف أرباكر كأف ما نصل إليو نطبقو، ىذا 
أيضا، تبلور ُب شكل مبادرة نقلتها إيل بعض األحزاب كدبعرفة 

 رئيس احلكومة كأيضا مؤسسة القوات ادلسلحة كقياداهتا،

ٔٚ 

كىذه ادلبادرة فيها تغيَت احلكومة كتشكيل حكومة ائتالفية 
د من الطيف الوطٍت، فيها تشكيل جلنة قانونية مستقلة متوازنة إلعدا

ادلواد الدستورية كفيها ضماف نزاىة كشفافية االنتخابات القادمة، 
كأحنا بناشد احملكمة الدستورية أف تنتهي كبسرعة من قانوف 
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االنتخابات عشاف رللس الشورل يقره كرئيس اجلمهورية يصدره 
مباشرة، ُب ادلبادرة أيضا موضوع النائب العاـ، كاحملكمة أصدرت 

 سة تنفيذه من اجلهة القانونية، حكم النهاردة كغلرم درا

ٔٛ 

كُب ادلبادرة أف نتفق مجيعا إلجرا  االنتخابات، إلحداث نوع 
من التهدئة كإعطا  الفرصة حىت تتم ىذه االنتخابات، كفيها سبكُت 
الشباب ليكوف شريكا حقيقا ُب القرار بتفاصيل، فيها أيضا تكوين 

إعالمي عشاف اللجنة العليا للمصاحلة، فيها كضع ميثاؽ شرؼ 
نقوؿ لإلعالـ كأنت جز  من الوطن تبٍت معانا، عشاف نقوؿ 
لإلعالـ كفى ما فات، نبدأ فصحة جديدة مافيهاش أم نوع من 
ادلزايدة كيبقى اذلدؼ ربقيق مصلحة مصر كنبطل اللغة اللي أتعبت 
الناس من كًت ما بتسمعها، طبعا كسائل اإلعالـ بعضها جيد 

شرؼ لكل، أيضا كاف فيها عمل إطار  كبعضها سلالف، لكن مثاؽ 
 كبَت كاسع للعدالة الوطنية ككيف تتحقق،

ٜٔ 

ىذه ادلبادرة دلا قدمت إيل من بعض األحزاب ادلوجودة على 
الساحة كافقت عليها، كقلت ظلشي فيها، ككاف ذلك حبضور معي 
رئيس الوزرا  كأيضا كزير الدفاع القائد العاـ للقوات ادلسلحة، ردكد 

يت كصلتٍت عرب القنوات ادلختلفة سوا  من خالؿ احلكومة الفعل ال
أك بعض األحزاب أك القوات ادلسلحة قالت الناس مش موافقة، 
ادلعارضُت مش موافقُت، إذا أماـ ىذا العمل كالوضع كما أراه من 
ربركات ىنا كىناؾ كما أعرفو من حقائق على الساحة، رأيت أف 

كالتمسك  الشرعية ال بديل عن أقرر أمامكم ما قولتو ُب أكال، أنو
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هبا مع بقا  األبواب مفتوحة للحوار كلرعاية كل ادلقًتحات كلتفعيل 
  ىذه ادلبادرة بكل السبل كبأسرع ما ؽلكن،

ٕٓ 

الدستور القائم كالقانوف ادلعموؿ بو ك  الشرعية أما
كاالنتخابات اليت كلفت رئيس اجلمهورية كمازالت البديل عن 

ىي الضماف احلقيقي بل الوحيد لكي نضمن  الشرعية ذلك، ألف
عدـ ارتكاب عنف، لنفوت الفرصة على بقايا النظاـ السابق 

  الثورة، الثورة ادلضادة اللي عايزة ترجع تاين، كزم ما قولت كأعدا
 بوعيكم لن تعود ىذه القول أبدا مرة أخرل،

ٕٔ 

إذف أنا معكم، أنا كاقف أمامكم، أنا بكم مجيعا، أنا 
ال  الشرعية كالتمسك هبذه الشرعية مستعد دائما للحفاظ على

بديل عن الشرعية، كأنا أقوؿ للجميع من يبغي غَت ذلك سَتتد 
كبالتايل  الشرعية عليو بغيو ألنو سيسلك مسلك إذا سلك غَت

ه خاطئ جدا سي  جدا فخ ػلدث ؼلطئ كردبا غلر الوطن ُب اذبا
فيو أشيا  سيئة ال ضلبها دلصر كنرجع للمربع األكالين تاين، كبعدين 
تتكرر الدكرة كيضيع الوقت كنضيع الفرص، كنبقى دكلة كشعب، 
جاتلنا فرصة شلكن نضيعها، مستحيل، ال ؽلكن نضيعها، ربنا ما 

 . يضيعش مصر كأىلها، كعدىا دائما اخلَت

ٕٕ 

ر اآلف هبذا الشكل تقف شاسلة عظيمة قوية كبالتايل مص
بأبنائها ربافظ على الشرعية، رئيسها ػلافظ على الشرعية، ال ؽللك 
غَت ذلك، كػلب ذلك، كػلرص على ذلك، كينفذ ىذا بكل 

 الدستورية، الدستور ال ؽللك أحد احلق على الشرعية كضوح،

http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb
http://www.ghlasa.com/vb


52 
 

 

 

اإلطالؽ،كائنا من كاف أف يستخدـ أم نوع من أنواع الكالـ أك 
القوة ال قدر اهلل لكي ينفذ أك يوجد شرعية أخرل، ال بديل 

الدستورية القانونية، الدكلة ادلصرية القوية الفاعلة  الشرعية عن
اذلم بالنهوض كاالنطالؽ إىل مستقبل بشعبها بأبنائها باختيارىم حب

 . أفضل إف شا  اهلل

ٕٖ 

، كأف التمسك بالشرعية  أؤكد لكم أف الغد أفضل من اليـو
ىو طريقنا كأف التمسك بالشرعية ىو الذم سيقينا من أم فخ 
كمنحدر كمن أم بداية لطريق ُب اذباه غامض ال نعرؼ آخره، 

ادتنا بنملكها، التمن اآلف مستحيل، التمن يبقى كتَت، التمن اآلف إر 
أكالدنا كأبنائنا بناتنا مؤسساتنا ضلافظ عليهم، التمن ده كبَت إف أحنا 

 . ناخده كضلطو ُب نفق مظلم

ٕٗ 

أنا بأكجو رسالة حب كتقدير لكل أبنا  مصر مهما اختلفت 
مواقفهم بُت معارض كمؤيد كلكٍت أدعو اجلميع إىل التمسك 

إىل  الشرعية قفُت للحفاظ على ىذهبالشرعية معي إىل أف نبقى كا
أف نثبت للعامل أننا قادركف بالدؽلقراطية بالوسائل السلمية دكف 
عنف أك سفك دما  ال قدر اهلل نقف بسلمية كاملة لنحافظ على 
الشرعية، ىذا كاجيب، ىذا حقكم، بس كل ده كاجبنا كلنا، 

بعد اهلل سبحانو  الشرعية مؤسسات كزارات أبنا  الشعب كلنا،
 . كتعاىل ىي الواقي احلقيق لنا من أم أخطا  ُب ادلستقبل

ال أمسح كال أرضى بأف ؼلرج علينا من يقوؿ كالما  ٕ٘
أك يتخذ خطوات أك إجرا ات هتز ىذه الشرعية،  الشرعية ؼلالف
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 الشرعية ىذا مرفوض ىذا مرفوض ىذا مرفوض، أنا بأعلن باسم
اليت أكجدتٍت ُب ىذا ادلكاف، أف مصر ماضية بشعبها كمؤسساهتا 

بأم شي  غَت ذلك، نتحاكر، طلتلف، لكن كرئيسها بالشرعية، كال 
نتحرؾ إىل األماـ، نعمل انتخابات الناس ربط جهدىا فيها، 
الدستور اللي أحنا كلنا بنؤمن بو كبنحًتمو بيقوؿ إف احلكومة اللي 
جاية بعد االنتخابات ملك الربدلاف كلديها صالحيات أكًت من 

هم كنقوذلم رئيس اجلمهورية، فلننتشر ُب الشارع مع الناس نقنع
مشارعنا، نوجد حالة حضارية حقيقية الستمرار الدكلة ادلستقرة 

 . ادلدنية احلديثة، دكلة القانوف كالدستور

ٕٙ 

األكىل باحلفاظ على الوطن ىم من يضحوف من أجلو، 
كالتضحية ال تكوف بأف يضحي بعضنا ببعض، ال، إذا كنا بنقوؿ إف 

ه قداـ األعدا ، أحنا دلا أحنا شلكن ظلوت من أجل كطنا أيوه، بس د
نعلن اجلهاد بنعلنو ضد األعدا  خارج الوطن، أحنا ال نعلن جهاد 
ضد بعضنا البعض، كال حرب كتضحية ضد بعضنا، أحنا بنضحي  

سبنو  الشرعية كلنا من أجل بلدنا كأنا أكلكم، إذا كاف احلفاظ على
أنا فأنا مستعد أف أبذؿ ذلك رخيصا ُب سبيل ىذا الوطن  دمي

كاستقراره، حسبة هلل سبحانو كتعاىل، أكعوا حد يضحك عليكم، 
أكعوا تقفوا ُب الفخ كتفرطوا ُب الشرعية، مش علشاين، ده أنا 
حارس للشرعية كبوضحكم لكم، كاللي قولتو يـو األربع قليل من  

  .كثَت، التحديات كتَت أكم
ت ليس ادلهم الشخص كلكن األىم ىو الوطن، ليس يهم ككما قل
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بعض الناس أك مؤسسة، كلكن األىم ىو الوطن، ىو مصر، ىو 
 . مستقبل أبنائنا

ٕٚ 

اهلل غالب على أمرم، كاهلل ال يريد ذلذا الوطن إال اخلَت، ىذا 
أملنا، كىذا يقُت ُب اهلل سبحانو كتعاىل، كىذا معرفيت بكم، كىذه 

حولنا، أحنا أبنا  مصر جسد كاحد غلب أف نكوف،  دراييت بالعامل
إرادة كاحدة ينبغي أف تنهض، ثورة كاحدة ظلر دبرحلة انتقالية ضلو 
تنمية حقيقية، ىذا أمر أردت أف أكضحو لكم مجيعا يا أبنا  مصر 
الكراـ يا أىل مصر ُب كل مصر، يا من تقفوف ُب ميادين مصر كُب 

قليب على كطٍت ينفطر، كإرادٌب  شوارعها كُب البيوت تستمعوف إيل،
مع أىلي، أىل مصر كلهم، إرادة حديدية ال تتزحزح إىل اخللف أك 
سرداب أك نفق ؽلكن أف يأخذنا إليو البعض، ىذا مرفوض، كأم 
قرار كاقًتاح أك أم شي  يصدر سلالف للشرعية فهو ؼلالف إرادة 

دكف ىذا الشعب، ألف إرادة الشعب ال ؽلكن أبدا أف تنتج بفصيل 
 .اآلخر

ٕٛ 

أريد لكم كأسبٌت لكم كل اخلَت كالتوفيق مجيعا، كارل ادلستقبل 
 .أفضل بكثَت، كأراكم سبركف من ىذه ادلرحلة بأمن كسالـ

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا كىب لنا من لدنك رمحة إنك أنت 
 .الوىاب

 . كاهلل غالب على أمره كلكن أكثر الناس ال يعلموف

عكم إىل منتهى الشوط الشرعي كمنتهى احلفاظ أحييكم م ٜٕ
على الشرعية، بكم أبقى كبكم أغَت الواقع إىل مصر اجلديدة احلبيبة 
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اليت ضلبها ُب ادلستقبل القريب مستقرة قوية منتجة عظيمة كما كاف 
كتبقى رغم أنف الذين ظلموىا كالذين ػلاكلوف عبثا أف غلركىا إىل 

 .كم كرمحة اهلل كبركاتوأشكركم كالسالـ علي. اذباه آخر
 

 

 


