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 ساق وعناصرهنظرية االت  

اجلّيدة، وإّن مفهوم االّتساق مفهوم داليل إذ إنّه حييل ومن اجلدير بالذّكر أّن االّتساق من معايري النص 
. واالّتساق ال يتّم يف املستوى الّداليل مة داخل الّنص واليت حتدده بوصفه نصًّاإىل العالقات املعنويّة القائ

فحسب، وإّّنا يتّم أيًضا يف مستويات أخرى كالّنحو واملعجم، ومن مّث نستطيع أن نقول بأن االّتساق 
وعندما تفّحصنا قضّيىة االتساق  1م إىل القسمني، أال ومها االّتساق الّنحوي واالّتساق املعجمي.ينقس

وبنية اخلطاب عند هاليداي ورقية حسن لوجدنامها نّبها إىل أّن االّتساق ليس امسا آخر لبنية اخلطاب، 
ساق يشري ألساس، فإّن االتّ بينما يأخذ مفهوم االّتساق بعني االعتبار العالقات يف اخلطاب، وعلى هذا ا

 2ات اليت تربط بني شيئني، ومبا أّن هذا الرّبط يتّم من خالل عالقات معنويّة.إىل جمموعة من اإلمكان

والوصل،  ،نقسم إىل مخسة أقسام، أال وهي؛ الفصلومن املالحظ أّن عناصر االتساق ت
 واالّتساق املعجمي، واإلحالة، واالستبدال، واحلذف. 
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 خطاب الدكتور يوسف القرضاوي تحليل

 3المبحث األو ل: خطاب الدكتور يوسف القرضاوي

 4بيان للشيخ القرضاوي حول االنتخابات الرئاسية مبصر

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه وَمن اتبع هداه، وبعد

يف حياة بلدنا احلبيبة مصر، وهي تودع حقبة غري حمببة من ففي هذه اللحظة التارخيية الفارقة 
تارخيها، امتألت بالفساد بكل أنواعه، وحرمت من حقها يف اختيار من ترغب فيه، على أسس اختيار 
صحيح، بكامل إرادهتا، وهي تستقبل تارخيا جديدا ـ كذلك ـ بعد الثورة املباركة، وتكتب السطر الثاين يف 

 .ول رئيس منتخب انتخابا حقيقيا يف حياهتا املعاصرةحريتها؛ بانتخاب أ
أن أتوجه إىل  -اليت ننتظر أن تدفع مصر والعامل العريب إىل األمام  -أجد لزاما علي يف هذه اللحظة 
 :أبناء وطين الشرفاء هبذه الرسائل

 :حنيأما رساليت للمرشّ 
نون، قبل العملية االنتخابية، وأثناءها، فعليهم أن يلتزموا باحرتام املبادئ، والقيم، واألخالق، والقا

وبعدها، وأن يوصوا أتباعهم بذلك، وأن حيرصوا على محاية العملية االنتخابية من عبث العابثني، وأن 
حيرصوا على رعاية مقدرات الوطن، وامللكيات العامة واخلاصة. وعدم بث روح الفرقة، والعصبية بني أبناء 

شريفة، تليق بوطننا وشعبنا، الذي يراقب العامل سلوكه يف هذا اليوم، كما  وطننا، فنود أن تكون املنافسة
 .راقبه من قبل يف ثورته املعلمة، واليت أثىن اجلميع على حسن خلق كل من كان يف امليدان
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وبعد أن عرض املرشحون أنفسهم على الشعب، واجتهدوا يف وضع براجمهم للنهوض مبصر، وقدم كل 
للشعب، وارتضوا حكمه، أيا كان اختيار الشعب احلر الكرمي، عليهم أن يسلموا منهم أوراق اعتماده 

الختيار الشعب املصري الواعي، وعليهم مجيعا أن يعاونوا من اختاره الشعب يف انتخابات جيب أن 
  .حيرص اجلميع على حريتها، ونزاهتها، وعدالتها، وشفافيتها
صر، كل مبا يستطيع، ولو بذل كل واحد منهم وعليهم كذلك أن يستمروا يف خدمتهم لوطنهم م

يف خدمة البلد مثل ما بذل من جهد يف احلملة االنتخابية فقد ربح، وإن مل يفز مبنصب الرئاسة، وخدمة 
الوطن ليست مقصورة على هذا املنصب، وإن كان بالطبع أكثر نفعا، وأبعد تأثريا، وسوف تبني األيام 

ا يف خدمة الوطن، فلن يفرق معه أن خيدمها رئيسا أو صدق كل من عرض نفسه، إن كان صادق
 .مرؤوسا، فاملنصب حمدود، ولكن الوطن ال حدود له

 :اخبنيورساليت للنّ 
أن حيرصوا على املشاركة يف العملية االنتخابية بكثافة وإجيابية، كما شاركوا يف انتخاب جملس 

مصر قاطرة البالد العربية واإلسالمية، بل الشعب أو أشد، فالعامل العريب واإلسالمي يعّول على تقدم 
 .العامل أمجع ينتظر لريى ما يفعل املصريون، والكل يراهن على وعي الشعب املصري، وحرصه على بلده

كما أن عليهم أن حيسنوا اختيار مرشحههم للرئاسة، قائمني بالقسط، شاهدين باحلق،منكرين لشهادة 
الدعاية املغرضة، ومن يعملون ملصاحل أخرى غري مصلحة الوطن، الزور، بعيدا عن تأثري املال، ومحالت 

 .أو يريدون إعادة إنتاج املاضي البغيض، وفساده الذي أخر البالد، وأذل العباد
 :ضاةورساليت للق  

يا قضاة مصر وفخرها، وحصن النزاهة املنيع فيها: إن الشعب املصري يعول عليكم، وأنتم ـ إن 
ؤولية، وقد وضع ثقته فيكم من قدمي، وال يزال يعول على ثقته ـ بعد اهلل ـ فيكم، شاء اهلل ـ على قدر املس

ويعترب وجودكم صمام األمان لنزاهة االنتخابات، وننتظر أن يرى الشعب هذا بعينه، ويلمسه واقعا 
مشهودا. وأي جهد تبذلونه أيها القضاة يف هذا السبيل، مأجور عند اهلل، مشكور عند الناس، مذخور 

 .كم يف صحائف التاريخل
 



 :ورساليت لرجال األمن
أن يوفروا األمن للناخبني، وأن يؤّمنوا العملية االنتخابية جبميع أركاهنا، وأن جتري االنتخابات يف 
جوء من اهلدوء والطمأنينة، وأال يسمحوا للبلطجية، وال ألذناب العهد البائد، أن يفسدوا على املصريني 

م قادرون على ذلك بإذن اهلل، كما فعلتم يف االنتخابات النيابية، فإذا صحت عرسهم الدميقراطي، وأنت
 .النوايا، وقوي العزم، كان توفيق اهلل حليفنا مجيعا

فبعد ظهور نتيجة االنتخابات، اليت جيب على اجلميع أن يتعاون على حيادها ونزاهتها  :وأخريا
ل ما يكون، من مرشحني، وناخبني، وقضاة، وعدالتها، وقد تعاون اجلميع على اخلروج هبا على أفض

ورجال أمن، جيب أن يسلم اجلميع بنتيجة هذه االنتخابات، من وفقه اهلل يف االنتخابات، ومن مل يوفق، 
فمصر وطن اجلميع، ومصر يف حاجة إىل جهود اجلميع، واملسألة ال خسارة فيها وال فوز، فيكفي أن 

ميدان العمل واسع يستوعب كل اجلهود، فلن يستطيع فصيل وال تفوز مصر حبريتها، ورئيسها املنتخب، و 
تيار سياسي مهما بلغت قوته، وحسن تنظيمه وختطيطه، على القيام بعبء النهوض بالوطن وحده، 
واملسؤولية ليست فردية يف النهوض بالوطن، بل هي مسؤولية مجاعية، سيسألنا عنها اهلل عز وجل، 

وعلى اجلميع أن يبني باحلال ال باملقال، أن هدفه من الرتشح،  .لناسوسوف حياسبنا عليها التاريخ وا
واملشاركة يف العملية السياسية: املصلحة الوطنية، ال اجملد الشخصي، بأن يتعاون مع الفائز، وينصح له، 

 .ويقدم له التهنئة والدعم، ويبذل له املشورة، ويعاونه يف حل مشاكل البلد، وما أكثرها
حيفظ مصرنا، بلد احلضارة، وحمضن العروبة، وموئل اإلسالم، وأن جيعلها آمنة نسأل اهلل أن 

مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بالد املسلمني، وأن يقدر هلا اخلري، وأن يكتب هلا رئيسا تتحقق على يده 
 .العزة، والرفعة، واألمن، والكرامة، والرخاء والعافية، اللهم آمني

 

 

 

 



 أو اًل: المعنى العام

، وبدا لنا االنتخابات الرئاسية مبصرومن اجلدير بالذّكر أّن هذا اخلطاب موّجه للشعب املصري حول 
االحّتاد العاملي لعلماء املسلمني يدعو جليًّا من هذا الكالم أّن الدكتور يوسف القرضاوي بوصفه رئيس 

رهم الفّعال يف إجناز العملّية القضاة، ورجال األمن إىل أداء دو و الناخبني، و الشعب املصري؛ املرّشحني، 
، باحرتام املبادئ، والقيم، واألخالق، والقانونملرّشحني بالتزام االنتخابية الرّئاسّية مبصر حيث إنّه يوصي ا

مبا  لّ يستمروا يف خدمتهم لوطنهم مصر، كأن ، وعليهم ها، وبعدهائقبل العملية االنتخابية، وأثنا
 يبذلوا جهوًدا مضنيًة وتفكريًا عميًقا يف خدمة بلدهم احملبوب.كما ينبغي عليهم أن يستطيع،  

 اقائمً ليكون حهم للرئاسة، مرشّ  خيتارواوانتقل يوسف القرضاوي أن يوصي الّناخبني لكي 
كما أنّه يشّجعهم يف مشاركة هذه لشهادة الزور، بعيدا عن تأثري املال،   امنكرً  باحلق، ابالقسط، شاهدً 

العملية االنتخابّية وعدم تـركها حيث إهّنا فرصة ذهبّية يف حتديد مستقبل بلدهم فضاًل عن كل البالد يف 
 العامل تنتظر عّما يفعل املصريون لبلدهم. 

وال ينتهي يوسف القرضاوي يف وصّية شعبه من هذه العملّية االنتخابات إذ يذّكر قضاة مصر 
ونوا حريًصا على مسؤولّيتهم، كما أنّه يذّكرهم بأن يؤدوا األمانة إىل الشعب املصري كّله حيث ليك

الشعب يعتمد عليهم. وكذلك يقول بأّن كل اجلهود اليت يبذلوهنا القضاة مأجورة عند اهلل تعاىل 
 ومشكورة عند الّناس أمجعني. 

هم أن يؤّدوا عملهم باألمانة وأن وكذلك يوصي الدّكتور القرضاوي رجال األمن حيث جيب علي
وبني كتفهم مسؤولّية كبرية يف جعل هذه االنتخابات جّيًدا  يتبعوا اإلجراءات الصحيحة يف هذه العملّية.

 بعيًدا عن اإلزعاج. ري يف اهلدوء والطمأنينة، جت   وفّعاالً  كما جيب أهّنا
ب بأن يرضوا بنتيجة هذه يذّكر الدكتور يوسف القرضاوي كل الشع وأخريًا وليس آخراً،

االنتخابات بعد ظهورها فهو يقول بأّن مسؤولية هنوض هذا الوطن ليست فردية بل مجاعية كما أنّه 
املصلحة الوطنية، ال اجملد هو  من الرتشح، واملشاركة يف العملية السياسية اهلدف أنّ بيوصي اجلميع 

 .الشخصي



 اب.المبحث الثاني: تحليل مظاهر االت ساق في الخط

 : مظاهر االتساق

 اإلحالة .1

  الضمائر: -6

 الضمائر املوجودة يف هذا النص هي:

 تودع حقبة غري حمّببة...)السطر األّول( هيو  (6

 ...)السطر الثاين(هاوحرمت من حق (2

 تستقبل تارخيًا جديًدا...)السطر الثالث( هيو  (1

 ...)السطر الرابع(هاوتكتب السطر الثاين يف حرّيت (0

هذا اخلطاب، بأّن ضمائر الفصل والوصل ترجع إىل مصر حيث يستخدم   بدا لنا جليًّا من خالل
الدكتور يوسف القرضاوي هذه الضمائر لتؤّكد بلده احملبوب، وباستخدام هذه الضمائر املتلّقي سيلتفت 
النظر إىل املتكّلم، ومن مّث هناك عملّية إيصال املعلومات من املتكّلم إىل املتلّقي، وعليه فإّن استخدام 

 الضمائر مهم جدا يف اّتساق النص.

 ...)السطر الثامن(أن يلتزموا باحرتام املبادئ همحني فعليأما رساليت للمرشّ  (0

ومن اجلدير بالذكر أّن الضمري املتصل "هم" هنا يعود إىل املرشحني، وهي إحالة قبلية؛ تعود على 
 مفّسر سبق التلفظ به.

 ...)السطر الثامن(هاوبعد هاقبل العملية االنتخابات وأثنائ (1



ومن املالحظ أيًضا أّن الضمري "ها" هنا أيًضا يشري إىل إحالة قبلّية حيث إّن هذا الضمري يعود إىل 
 "العملية االنتخابات". وهذه العملية قد ذ كرت من قبل.

 بذلك...)السطر التاسع( همأن يوصوا أتباع (7

 ؛ قد وردت هذه الكلمة قبله.ضمري "هم" أعاله يشري إىل املرشحني، وهو إحالة قبلية أي

 ...)السطر احلادي عشر(ا...بني أبناء وطنن (0

 ...)السطر احلادي عشر(ناوشعب ا....بوطنن (9

اء للنص. ن" @ "نا" يف نّصه، وهذا جلذب انتباه القرّ قد استخدم يوسف القرضاوي ضمري "حن
رجال األمن مسؤول وسف القرضاوي والّشعب املصري كذلك، إذ جيب على ويقصد بـ"حنن" هنا هو ي

تكون املنافسة شريفة، تليق  وأن مصر، والعصبية بني أبناء العداوة عن عملّية االنتخابات وليس هناك
 مصري. بوطن

 على الشعب...)سطر الثالث عشر( هم...بعد أن عرض املرشحون أنفس (61

 للّنهوض مبصر...)سطر الثالث عشر( همواجتهدوا يف وضع براجم (66

 اعتماده للشعب...)سطر الرابع عشر(أوراق  نهموقّدم كل م (62

 أن يسّلموا...)سطر الرابع عشر( هم...وعلي (61

 مجيًعا أن يعاونوا من اختاره الّشعب...)سطر اخلامس عشر( هموعلي (60

مصر ولو بذل كّل واحد  هملوطن همكذلك أن يستمروا يف خدمت  هموعلي (60
 ...)السطر السابع عشر(هممن



إن ضمري "هم" يعود إىل املرشحون، ويف سطر الثالث مثة هذه الضمائر يف اجلمل أعاله حيث 
عشر لبيان التوكيد حىت جيذب انتباه الناس إىل الكالم. أّما بقي ضمري "هم" فقط يشري إىل 

 املرشحني دون أي معىن دقيق.
 )السطر السادس عشر( ها، وشفافيتها، وعدالتها، ونـزاهتها...على حرّيت (61

ن يف لقرضاوي بأن يتكاتف هؤالء املرشحو حيث قال يوسف اوكل ضمري "ها" هنا تعود إىل مصر، 
 النهوض للمصر حريًة نزاهًة شفافًة..

 )السطر السادس وعشرون( همأن حيسنوا اختيار مرشح همكما أّن علي (67

 وكلمة "هم" هنا يرجع إىل الناخبني حيث عليهم أن أن خيتاروا املرشحني قائمني باحلق، وغريها.

 . )السطر السادس عشر(همأن يسحسنوا اختيار مرشح هم...كما أّن علي (60

 و"هم" هنا خطاب للناخبني.

 . )السطر ثالثون( هايا قضاة مصر وفخر  (69

 )السطر أربعة وأربعون( هاأن تفوز مصر حبريت (21

 ورئيسها املنتخب )السطر اخلامس وأربعون( (26

 ...)السطر الواحد ومخسون(ها...أن جيعل (22

 ن الضمري يعود إىل مصر.وهذه إحالة قبلّية وبعديّة حيث أ

 . )السطر ثالثون(كمإّن الشعب املصري يعول علي (21

 من قدمي. )السطر الواحد وثالثون(. كموقد وضع ثقته في (20

 ) السطر اخلامس وعشرون( .يف صحائف التاريخ كممذخور ل (20



ويف هذا ضمري "كم" هنا يرجع إىل قضاة مصر حيث قال يوسف القرضاوي أّن الشعب املصري 
على القضاة يف هذه العملية االخنابية للرئاسة املصريّة كما وضع ثقته عليهم. فاستخدام يعتمد 

الضمري هنا جلذب انتباه الناس دون أن يكرر كلمة "قضاة" مرّات، وهذا سيسيء النص. وهنا يظهر 
 دور الضمري يف اتساق النص حيث بدونه، ال يّتسق الكالم أو اخلطاب ما.

 قدمي. )السطر الواحد وثالثون(.فيكم من  هوقد وضع ثقت (21

 فيكم. )السطر الواحد وثالثون( هوال يزال يعول على ثقت (27

فمن املالحظ أّن ضمري املتصل هنا يرجع إىل الشعب املصري، حيث إّن ثقة الشعب املصري يعتمد على 
 قضاة مصر يف عملية االنتخابات وال يزال يتوّقف عليهم.

 ...)السطر اخلامس(توجه إىل أبناءأيف هذه اللحظة أن  ي  جد لزاما علأ (20
رئيس االحّتاد العاملي لعلماء املسلمني وهذا الضمري عائد إىل الدكتور يوسف القرضاوي حيث إنّه بوصفه 

 يريد أو يوصي أبناء مصر عن عملّية االنتخابات وأن يكونوا مسؤولني على هذه العملّية اجلليلة.
 ...)السطر السابع وثالثون(ا...جبمع أركاهن (29

ومن املالحظ أّن الضمري هنا يرجع إىل العملية االنتخابات نفسها، أي؛ كل العملية االنتخابات اليت 
 متارس يف مصر وهي عملية دميقراطية.

 )السطر السادسة وأربعون( هوختطيط هتيار سياسي مهما بلغت قوت (11
 وهذه اإلحالة مهمة يف جعل النص مّتسًقا.وهذا ضمري )إحالة بعدية( عائد على تيار سياسي. 

 
 أمساء اإلشارة  -2

 )السطر األّول( اللحظة التارخيية الفارقة يف حياة بلدنا احلبيبة مصر هذهففي   (6
 )السطر اخلامس( اللحظة هذه أجد لزاما علي يف (2



السبيل، مأجور عند اهلل، مشكور عند الناس، مذخور  هذاوأي جهد تبذلونه أيها القضاة يف  (1
 )السطر اخلامس وعشرون( .لكم يف صحائف التاريخ

ومن املالحظ من كالم يوسف القرضاوي يف اسم اإلشارة "هذا" يف الرقم الثالث، إنّه  -
(، وهذا يعين أّن وجودكم صمام األمان لنزاهة االنتخابات)يتععّلق جبملة سابقة، أي 

ييزال يف يف ذهن املتكلم ، ومن مّث يلتفت املتلقي إىل اسم اإلشارة )هذا( الذي  املعىن ال
 يشري إىل وجود القضاة يف نزاهة االنتخابات.

 االستبدال .2

وأي جهد تبذلونه أيها القضاة يف هذا جتد الباحثة أّن هناك استبدال قويل يف النص السابق وهو: "
"، ففي هذا الصدد يستخدم املتكلم هذه اجلملة إشارًة إىل اجلملة فيما قبلها، السبيل، مأجور عند اهلل

 .وجودكم صمام األمان لنزاهة االنتخاباتأي؛ 

 الحذف  .3

وعدم بث روح الفرقة، والعصبية بني أبناء وطننا، فنود أن تكون املنافسة مثة حذف يف اجلملة هي: "
 سلوكه يف هذا اليوم، كما راقبه من قبل يف ثورته املعلمة، شريفة، تليق بوطننا وشعبنا، الذي يراقب العامل

" حيث ثورته املعلمة" فاحملذوف هنا عبارة: ".واليت أثىن اجلميع على حسن خلق كل من كان يف امليدان
أشار املتكّلم إىل صلة املوصول الذي يشري إىل ثورة املعلمة، لكنه فقط ذكر ماهية الثورة املعلمة وهي: 

اجلميع على حسن خلق كل من كان يف امليدان. ومن مّث املتلقي سيأخذ بعني االعتبار أّن عبارة  اليت أثىن
 ثورة معّلمة مل يذكرها يوسف القرضاوي  لكي يفّكر املتلقي تفكريًا عميًقا فيها.

 الوصل والفصل .4

اجلمل يف النص. ومن اجلدير بالذكر أن هناك كثري من الوصل يف هذا النص، أي؛ الروابط اليت تربط بني 
 وعندما تفّحصناه، وردت أداة الوصل تصل بني اجلمل السابقة واجلملة بعدها، وهي:

 



هي تودع حقبة غري حمببة و في هذه اللحظة التارخيية الفارقة يف حياة بلدنا احلبيبة مصر، ف -6
 من تارخيها، 

 هي تستقبل تارخيا جديدا ـ و  -2
القانون، قبل العملية االنتخابية، و األخالق، و ، القيمو عليهم أن يلتزموا باحرتام املبادئ، ف -1

 ...أثناءها، وبعدها، وأن يوصوا أتباعهمو 
 أن حيرصوا على محاية العملية االنتخابية من عبث العابثني، و  -0
 امللكيات العامة واخلاصة. و أن حيرصوا على رعاية مقدرات الوطن، و  -0
وضع براجمهم للنهوض اجتهدوا يف و وبعد أن عرض املرشحون أنفسهم على الشعب،  -1

 مبصر،
ارتضوا حكمه، أيا كان اختيار الشعب احلر و قدم كل منهم أوراق اعتماده للشعب، و   -7

عليهم مجيعا أن يعاونوا من و الكرمي، عليهم أن يسلموا الختيار الشعب املصري الواعي، 
عدالتها، و اختاره الشعب يف انتخابات جيب أن حيرص اجلميع على حريتها، ونزاهتها، 

  .شفافيتهاو 
أن حيرصوا على املشاركة يف العملية االنتخابية بكثافة وإجيابية، كما شاركوا يف انتخاب  -0

 أشد، أوجملس الشعب 
 العامل العريب واإلسالمي يعّول على تقدم مصر قاطرة البالد العربية واإلسالمية،ف -9

اضي البغيض، يريدون إعادة إنتاج امل أومن يعملون ملصاحل أخرى غري مصلحة الوطن، و  -61
 .وفساده الذي أخر البالد، وأذل العباد

 حصن النزاهة املنيع فيهاو فخرها، و يا قضاة مصر  -66
 نتم ـ إن شاء اهلل ـ على قدر املسؤولية، وأإن الشعب املصري يعول عليكم،  -62
 ال يزال يعول على ثقته ـ بعد اهلل ـ فيكم،و قد وضع ثقته فيكم من قدمي، و  -61



 مان لنزاهة االنتخابات، يعترب وجودكم صمام األو   -60
يلمسه واقعا مشهودا. وأي جهد تبذلونه أيها و ننتظر أن يرى الشعب هذا بعينه، و  -60

القضاة يف هذا السبيل، مأجور عند اهلل، مشكور عند الناس، مذخور لكم يف صحائف 
 .التاريخ

 أن يؤّمنوا العملية االنتخابية جبميع أركاهنا،و أن يوفروا األمن للناخبني،  -61
 الطمأنينة، و أن جتري االنتخابات يف جوء من اهلدوء و   -67
أال يسمحوا للبلطجية، وال ألذناب العهد البائد، أن يفسدوا على املصريني عرسهم و  -60

 الدميقراطي، 
أنتم قادرون على ذلك بإذن اهلل، كما فعلتم يف االنتخابات النيابية، فإذا صحت النوايا، و  -69

 .مجيعاقوي العزم، كان توفيق اهلل حليفنا و 
فبعد ظهور نتيجة االنتخابات، اليت جيب على اجلميع أن يتعاون على حيادها  ا:أخري و  -21

 ونزاهتها وعدالتها، 
قد تعاون اجلميع على اخلروج هبا على أفضل ما يكون، من مرشحني، وناخبني، و  -26

رجال أمن، جيب أن يسلم اجلميع بنتيجة هذه االنتخابات، من وفقه اهلل يف و قضاة، و 
 ابات، االنتخ

من مل يوفق، فمصر وطن اجلميع، ومصر يف حاجة إىل جهود اجلميع، واملسألة ال و  -22
 رئيسها املنتخب، و ال فوز، فيكفي أن تفوز مصر حبريتها، و خسارة فيها 

لن يستطيع فصيل وال تيار سياسي مهما فميدان العمل واسع يستوعب كل اجلهود، و  -21
 ام بعبء النهوض بالوطن وحده، بلغت قوته، وحسن تنظيمه وختطيطه، على القي

املسؤولية ليست فردية يف النهوض بالوطن، بل هي مسؤولية مجاعية، سيسألنا عنها اهلل و  -20
 عز وجل، 

  .سوف حياسبنا عليها التاريخ والناسو  -20



على اجلميع أن يبني باحلال ال باملقال، أن هدفه من الرتشح، واملشاركة يف العملية و  -21
 ية، ال اجملد الشخصي، بأن يتعاون مع الفائز، السياسية: املصلحة الوطن

 ينصح له، و  -27
 يقدم له التهنئة والدعم، و  -20
 يبذل له املشورة، و  -29
 .ما أكثرهاو يعاونه يف حل مشاكل البلد، و  -11
 موئل اإلسالم، و حمضن العروبة، و نسأل اهلل أن حيفظ مصرنا، بلد احلضارة،  -16
 أن جيعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، و  -12
 سائر بالد املسلمني، و  -11
 أن يقدر هلا اخلري، و  -10
العافية، و الرخاء و الكرامة، و األمن، و الرفعة، و أن يكتب هلا رئيسا تتحقق على يده العزة، و  -10

 .اللهم آمني
وبات من املعروف أّن الوصل بالواو يساعد املتلقي على فهم اجلملة املعطوفة على العاطفة ومن مّث جيعله 

تكّلم. أما "أو" يساعد املتلقي أن خيتار بني املعطيات املعّينة. وهناك اختياران أو يستوعب املراد من امل
 أكثـر. 

 . االت ساق المعجمي5

ومن املالحظ أّن كلمتان أو كلمات تكّررت يف اخلطاب، فهي إعادة لعنصر معجمي التكرار: -
 وأن حيرصواوعلى سبيل املثال قد وردت عبارة ) 5ومرادف له أو شبه مرادف وعنصر مطلق واسم عام.

 (.على رعاية مقدرات الوطن وأن حيرصوا( و )على محاية العملية االنتخابية من عبث العابثني

                                                           
رسالة تحليل الخطاب السياسي لجاللة الملك حسين بن طالل، في ضوء نظرية االتصال واالت ساق، إسحاق، مرضيانا،   5

 .00م(، ص2119ماجستري، )كواالملبور: اجلامعة اإلسالمّية العاملية مباليزيا، 



بدا لنا جليًّا أّن هذه العبارة تكررت يف نفس السطر وهذا يشري غلى أّن املتكّلم يريد أن يؤّكد أّن 
محاية العملية االنتخابية يف مصر كما جيب عليهم أن حيرصوا على املرشحني عليهم أن حيرصوا على 

رعايات مقدراهتا. والتكرير مهم جدا يف اتساق النص حيث إنه جيذب انتباه املتلّقي ليجعله يف وعي 
 ويقظة عّما قد يوصل إليه املتكّلم.

 تحليل أثر الخطاب السياسي للدكتور يوسف القرضاوي

 الدكتور يوسف القرضاوي.التأثير الخاص لخطاب 

ومن املسّلم به أّن الدكتور يوسف القرضاوي هو رئيس االحّتاد العاملي لعلماء املسلمني. ويعّد أحد أبرز 
العلماء السنة يف العصر الراهن، وهو مشهور يف العامل كله. كما أنّه يعترب من العلماء الذين يفتون 

لة وقد تكون مردودة يف بعض املناطق، ومهما يكن من أمر الفتاوى الكثرية وقد تكون هذه الفتاوى مقبو 
فإنّه قد اجتهد اجتهاًدا جّبارة يف حّل كثري من املشاكل االجتماعّية ومن مّث أصبح امسه مشهورًا لدى 
الّناس وال سّيما يف دول العامل اإلسالمية.  والالفت لالنتباه يف هذا العامل أّن خطابه يؤثّر كثريًا يف اجملتمع 
اإلسالمي وال سّيما خطابه يف عملية االنتخابة الرّئاسية يف مصر، حيث كالمه يؤثّر على الشعب املصري 
بالنظر إىل أّن هذه االنتخابات حتدث فورًا بعد الّثورة الكبرية يف مصر. وحنن يف هذا الصدد حناول أن 

 نربز التأثري اخلاص خلطاب الدكتور يوسف القرضاوي. 

 البعد الد يني

ات من املعروف أّن الدكتور يوسف القرضاوي من أشهر العماء يف العامل. وهو جمتهد ويفيت كثريًا يف  وب
 كثري من املسائل سياسيًّا، اجتماعيًّا وثقافيًّا. 

ويسمع كثري من الناس فتاواه. ونظرًا لسعة ثقافته، وخرباته، فكالمه يؤثّر على الناس ألّن معظم 
حقها بشريعة اإلسالمية. حيث إّن اإلسالم يشمل كل مواضيع احلياة والناس القضايا اليت تناوهلا فيلت

 عندما يسمعون كالمه وخطابه سيتأثّرون بسهولة. 



 البعد السياسي

كما أشارت الباحثة سابًقا أّن الدكتور يوسف القرضاوي كان ينتمي إىل مجاعة اإلخوان املسلمني حيث 
ولذا ترى الباحثة أنّه مييل إىل السياسة، ويف  6ات لكنه  رفض.قد عرض عليه توىل منصب املرشد عّدة مرّ 

رأيي الباحثة أنّه هو الشخص الذي يستحّق أن يتكّلم عن أي قضّية سياسّية ألنه عارف هبذا اجملال على 
 الرغم من أنّه مشغول بعملّية الفتاوى و العلم.

املتوّفرة، حيث إهّنا حتتوي على ومن املسّلم به أّن يوسف القرضاوي ملّم بالكتب اإلسالمّية  
معلومات شىّت فقهيًّا، عربيًة، تفسريًا وحديثًا حىّت سياسيًّا، ومن املالحظ هو رجل وسيع العلم وكثري 
اخلربة. ولذا، كالمه مسموع بني الناس ومقبول وتأثري داخلي. فالناس بطبيعتهم سيتأثّرون بكالم عامل، 

بكالمه بسهولة فضاًل عن أّن يوسف القرضاوي قد انتمى جلماعة  فإذا كان املتكّلم عاملا، سيتأثرون
 اإلخوان املسلمني، ومن مثّ كالمه مقبول سياسيًّا.

 الخاتمة

فقد تناولت الباحثة اخلطاب السياسي املكتوب ليوسف القرضاوي للتحليل. واستخدمت الباحثة املنهج 
ء نظرية االّتساق ومن أقسام هذه النظرية؛ الوصفي التحليلي يف حتليل هذا اخلطاب حيث حتّلله يف ضو 

 اإلحالة، واالستبدال، واحلذف، والوصل، والتضام. 

وختاًما، قد بدا لنا جليًّا أّن حتليل اخلطاب السياسي باستخدام مظهر االّتساق  له تأثري يف نفس  
جتماعية وهو ةسيلة إليصال املتلّقي دينيًّا وسياسيًّا. ومن مّث فإّن االتصال باخلطاب هو حامل للعملية اال

 املعلومات يف أحسن وجه.
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 توصيات

أن تكون هناك دراسة تتناول حتليل اخلطاب الديين يف ضوء نظرية االنسجام واالتساق،  -6
 حيث إن تناوهلما يف التحليل سيفيد القرّاء كثريًا.

 واالنسجامالقيام بعملّية حتليل اخلطاب بني اإلسالمي وغريه يف ضوء نظريتني االتساق  -2

 القيام بتحليل اخلطاب السياسي يف اللغات األخرى. -1
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