
  بسم هللا الرحمن الرحيم
  اإلسالم يا كنانةَ ... يا قاھري الصليبيين والتتار 

  !للنظام زائفٍ  أن تخدعكم أمريكا وعمالؤھا بتجميلٍ  حذارِ 
  

  في ميدان التحريرأيھا المنتفضون   
  أھلنا في أرض الكنانة  يا كلَّ   
دأت تُ    د ب ا أصواتٌ  سمعُ لق تار، ويتوالھ ا من وراء س ديرھا أمريك از ت ي  نش ام ف ان النظ أرك

... أخرى  سوداءَ  من النظام بوجوهٍ  سوداءَ  خداعكم باستبدال وجوهٍ  حاولُ ت أصواتٌ ... وضح النھار
يس بأذرع ارك ول ا، وتحاول جعل وھي تحاول جعل المشكلة في حسني مب بطش بھ ان ي ه التي ك

  .ني نفسهعلماالدستور ال وليس في كلِّ  ,ستورھناك في الد ھنا ومادةٍ  مادةٍ في  الخالف
رةً  الضربَ  تحاول تلك األصواتُ    رئيس ، مظھ ى نائب ال ويض الصالحيات إل ر تف ى وت  عل

ود، وخاتَ متناسيةً أنه جميل،  وجهٍ بعمر سليمان  ان يھ دائم لكي ذي يوقُِّمھو رسول الرئيس ال ه ه ال ع ب
ة ، أرض اإلسراء والمعراج ، يااتفاقياته الخ ان المغتصب لألرض المبارك ى نية مع الكي أرض أول

  !القبلتين
د    ت لق ك األصواتُ جعل رَ ع تل ذ، فيتفاوضو م ه المنق ليمان كأن داخل  نس ون الم ه، ويبحث مع

م فقط  والمفاوضون... والمخارج اَل ليسوا ھ ة للنظامرج ك  ,األحزاب الموالي ل حتى تل  األحزابُ ب
  !ھي كذلك تفاوض, يمانالتي تقول قوالً للمنتفضين في الميدان، وتقول قوالً آخر لعمر سل المنافقةُ 
  أيھا المنتفضون في ميدان التحرير  
  أھلنا في أرض الكنانة يا كلَّ   
وَّ النظام ، لِ  عقت أمريكا سيدةُ لقد صُ    ه من ق دوان، تِ ما رأت م ، ومقارعة الع ة الظل كم في مقاوم

امِ  ى النظ زالً، فخشيت عل داً ال ھ ر ج زِ الكَ  ورأت األم ان طوعَ  ن ذي ك ظ مص ال ي حف ا ف الحھا بنانھ
اونوه خالل انتفاضةِ  ذه الخشيةُ عتھا ھفَ وحفظ مصالح كيان يھود، ودَ  مصر  إلى أن يكون أوباما ومع

في حالة طوارئ، يجتمعون فيما بينھم يتشاورون، أو يتصلون بأركان النظام في مصر، أو يرسلون 
  ! مصر إحدى والياتھم  ھناك، كأنَّ  إلى مبعوثين
ان  ضت اجتماعاتُ لقد تمخَّ    ل وجه ل راتھم عن مخططاتٍ ومشاو النظام األمريكيأرك تجمي
اد وذلك, النظام رأوا أن ! بعد أن أيقنوا أن كنزھم قد ھوى أو يك لَّ ف هٌ  يح لَّ  وج زم وجهٍ  مح ل إذا ل ، ب
ا فھي تفعل آخرَ  بوجهٍ  الوجھينِ  طمسُ  دامُ . ..من أزالمھ ك لتبقى أق أ أرض مصر في وكل ذل ھا تط

  !تلك المخططات بزعم  يستحسنھا الناس مزخرفةً  عةً ن أقنجدد يلبسو حماية رجالٍ 
  أيھا المنتفضون في ميدان التحرير   
  أھلنا في أرض الكنانة يا كلَّ   
وى  مَّ فشلوا تلك المخططات بوعيكم وصبركم، ومن ثَن هللا على أن تُ ذقادرون بإإنكم ل   ن تق فل

  ...الذي صنعته ، وال أولئك المنافقون ال أمريكا وال النظامُ  على الوقوف أمامكم
وقفتكم الصا لقد قصمتم ظھرَ    ة، وب ه بانتفاضتكم المبارك  مدة، دون أن تضعفَ النظام وأعوان

  ...لكم قناة تلين أو  لكم عزيمةٌ 
راوالشخصيات التي ح لك الجماعاتِ كشفتم تولقد    نھم ب لَّق انتفاضتَكم وھي م ء، اولت أن تتس

  ... أخرى عند عمر سليمان، فبان نفاقھم وانكشف عوارھم جلٍ ورِ  ,الميدان في جلٍ فحاولوا وضع رِ 



تم الرُّ    م أدخل م إنك رونكمث انوا ي دما ك ا، عن ة أمريك رب، وبخاص وب الغ ي قل ب ف تم  ,ع وأن
فاجعلوا ھذه الصالة أمام  ...قدماً بقدم ، وكتفاً بكتف :باآلالف في صالتكم جماعةً  تكبِّرون, نتفضونم

  .كم للتغيير الذي تعلنونتكن دافعَ ، ولكمنِ أعيُ 
  أيھا المنتفضون في ميدان التحرير  
  أھلنا في أرض الكنانة يا كلَّ   
لٍ    تبدال عمي ون باس ر ال يك تورٍ  إن التغيي تبدال دس ل، وال باس آخرَ  بعمي اني ب ه علم وال ... مثل

  !...النظام بالتفاوض مع أركان ھذا النظام يكون تغييرُ 
  ...ميدانفي ال ن جماعةً ولُّ صنعه ذلك المنظر المھيب وأنتم تصإن التغيير ھو الذي ي  
ذي يجعل م   و ال ر ھ ةِ  حاضرةَ  صرَ إن التغيي ة الخالف ة اإلسالمية بإقام ةِ  األم دة، الدول  الراش
   ...هللا في أرضه كنانةَ  عيد مصرَ ھو الذي يُ  إن التغييرَ ... في بالد المسلمين دةِ الواح

 اً سواء ,ھاأقباطَ  ورحَمھااإلسالم، مسلميھا بأمان  آمنةً  الذي يجعل مصرَ  ھو إن التغيير  
  ... ءبسوا

كون ناراً فت, على المستعمرين، وبخاصة أمريكا ةً إن التغيير ھو الذي يجعل مصر عصيَّ   
  !تحرقھم ال كنزاً يفرحھم

  أيھا المنتفضون في ميدان التحرير  
  أھلنا في أرض الكنانة  يا كلَّ   
ر ھو  إن حزب التحرير في مصر   ذا التغيي اج ھ م إلنت نكم ومعك م اإلسالم م ة حك ذي بإقام ال
ه  المينيوجب نُ رب الع ه أم ذي في ر ال و التغيي انُ ، فھ ذھبُ كم وأم ه ال ت ذي ب ر ال و التغيي دراً  كم، وھ ھ

   .ليعمل العاملونولمثل ھذا ف ....كم دماؤُ 
 َإِنَّ فِي َھَذا لَباَلًغا لِقَْوٍم َعابِِدين  
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