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 وقوانين محسوبة غير بمغامرات سياسى ، اجتماعى اقتصادى، خراب الى العسكر قادھا التى مصر
 يقفذ بعدما اظالما أكثر ماھو ينتظرھا...أسرته وألفراد له عزبة الدولة من وتجعل الحاكم تؤله

 سبعينيات نھاية فى بدأت وھابية غزوة مستكملين الحكم كراسى الى المسلمون واخوانھم السلفيون
 .الماضى القرن

 االنسان حقوق يھمش الوسطى العصور من قادم) اسالمجى( لدستور يعدون والسلفيون االخوان
 البشرية االعضاء قطع من الجاھلية عرب شرائع وتطبيق الدينية الطقوس اداء قيمة من ويعلى
 .النخاسة أسواق فى العبيد وبيع والرجم والجلد

 التشريع فى)  ديموقراطيا( يتحكموا الن يخططون الذين السعودية عمالء والسلفيون االخوان
 بقوانينھم يكونون وسوف والمصريين مصر على الحقيقى الخطر ھم االدارى الجھاز فى والقضاء
 محاولة اى أمام العائق ، اآلن من المستعده بمليشياتھم ينفذونھا سوف التى وتعليماتھم وأوامرھم



 دام والقدرات الذكاء محدود فاسد ديكتاتور حكم انتھاء مابعد مأزق من الخروج أو بالعصر للحاق
 .عقود لثالثة

 بكفاءة وخدمه المؤمن الرئيس الذكر خالد له مھد الذى الوھابى االسرائيلى، االمريكى، االستعمار
 الحال واقع على يحافظ اسالميا فاشستيا حكما والمصريين لمصر قرر والسالم الحرب بطل خليفته
 القادمة المخلوطة بافكارھم السلفيون) ةفجأ( الضوء دائرة الى لتقفز عقود ألربعة استمر و كان كما
 اكتسبوھا طائلة بأموال المسلحون المسلمين واألخوان ، االسالم المة التاريخى التخلف أعماق من
 والصفقات االموال توظيف شركات بواسطة واالحتالل والنصب والوھابية للسعودية العمالة من

 االوھام من بحر فى والمصريين مصر يغرقون ، للمخدرات بورا تورا تجار مع المشبوھة
 من أحذية العقين الليبرالية والعلمانية والمرأة القبط ضد ومعارك الشوفيينة االثنية والصراعات

 .العسكر من السلطة فى تبقى

 كلمته يقول أن المسن الشيخ على فإن طويلة ظلمات من عقود بعده ستحل وألنه االخير النداء وألنه
 حاولوا ، قرن نصف سنين خالل ومرشدا دليال لجيله كان الذى الحلم أفول تتابع منتظرا ويجلس
 عرفوا من أعالم بين واإلنسانية والحرية التقدم سماء فى خفاقا مرتفعا علما لوطنھم يكون أن فيھا

 . الدرب على وساروا الطريق

 اآلن نحن ، سائدا واحباطا بدائية جوار وعالقات متخلفة أفكار لديھم بشرا اال التنتج اليوم مصر
 التى الكثيفة الزراعة فحلم ، المعاصرة االمم بين لھم مستقبل ال الذين بشرى مليون الثمانين تعدينا
 مشروع على الجنيھات مليارات المبارك أنفق أن بعد أجھض االراضى من واسعة مساحات تغطى
 لھيئة الخاطئة االدارة لتقاليد استمرارا الفرصة واھدرت نھبته التى المافيا لعصابات وسلمه توشكى
 الرى فى الغربية الصحراء مياه مخزون استغلت قد كانت لو التى) الناصرية( الصحارى تعمير
 .وفاكھة وخضروات حبوب من بالكامل االوسط الشرق احتياجات تغطية من لتمكنت

 بالضمور التقليدية الزراعة اصابت المزروعة المساحة فتتت التى وقوانينھم للزراعة العسكر اھمال
 مياه فاستخدم ماء من يكفى ما يجد لم وماتبقى الخرسانية المبانى لصالح الخصبة االرض وجرفت
 الطفيليات على تحتوى التى بالحمأة وتسميدھا بالمجارى ريھا تم منتجات لنأكل الصحى الصرف
 .العقلى للتخلف المؤدية الثقيلة والمعادن

 ھندسية بمتوالية يتزايد شعب احتياجات تلبية فى الزراعة اخفاق ةلمشكل حل لديھم االسالمجية ھل
 قلوب يجعل أن العالمين لرب والدعاء السعودية من الحبوب تسول على سيعتمدون ھم أم!!! 

 .صالة كل بعد حانية بھم أسيادھم

 والمالبس القماش أن لدرجة االدارة وأساليب والمصانع المعدات تخلفت لقد ، نصنع نعد لم نحن
 الفتره اغلقت لقد. وسعر كنوع المستورد منافسة عن لعجزھا انتاجھا توقف بھا اشتھرنا التى القطنية

 من المصريين احتياجات تغطى يجعلھا أن فى يطمع الناصر عبد كان التى مصنع االلف المباركية
 الصابون النتاج االنفتاح أباطرة انشأھا التى تلك حتى الصناعة الفوضى وضربت للصاروخ االبرة



 مصر فى اال بتداوله واليسمح رديئا انتاجھا جاء والسجاد والسيراميك والشامبو االسنان ومعجون
 .واألفضل األرخص المستورد لمثيله المستھلكين معظم عنه وتحول

 والمبيدات السماد مثل والكيماويات والصلب والحديد األلومنيوم كانتاج العمالة الكثيفة الصناعة
 البيئة تدمر الثالث العالم لدول وتركتھا الصناعية األرض دول معظم منھا تخلصت واالسمنت
 مصانع مداخن بھا فعلت ماذا لترى حلوان حول الطريق من تمر أن ويكفى للبشر األمراض وتسبب
 .والصلب والحديد االسمنت

 الى الغير لصناعات مستھلك من مصر وتحويل والصناعة البيئة لمشاكل حل لديھم االسالمجية ھل
 الحل ھو الذى إسالمھم فى وھل..آسيا شرق وجنوب الصين تفعل كما معاصرة لمنتجات مصدر
 ذھبا يدر الذى الكنز أصبحت التى الكمبيوتر وبرامج االلكترونية الصناعات فى المنافسة يمكن كيف
 .الھنود على

 أغانى، روايات، قصص، موسيقى، مسرح، سينما،: واالخوان السلفيين جحافل تعاديھا التى الفنون
 الم روائع العربية باللغة الناطقين لجميع تصدرانتاجھا فيھا رائده مصر كانت والتى ونحت ، رسم
 الريحانى ونجيب حمامة وفاتن عياد وراغب محفوظ نجيب و االطرش وفريد الوھاب وعبد كلثوم

 يبدعه كما الفن يتناولون الذين المعاصرين دعينالمب عشرات الفنون مدينة من وتخرج... ومختار
 سنطفئ ھل...والطالح الصالح السلف فنون بغثاثات إستـُـبدل ما اذا له سيحدث ماذا.. اليوم عالم

 امرأة عليه تجلس كانت كرسى على رجل يجلس أن فنمنع الفنون على السعودية قيود ونضع االنوار
 سيحدث بما أبدا يقارن لن العسكر حكم أثناء الفن انھيار فى مصر خسارة ، المسلسل أو الفيلم فى
 والطب التعليم سيكون وھكذا.. االبداع أعداء واللحى الزبيبة أصحاب يحكمھم عندما المصريين لفن

 أو السلفيين لدى فھى السياحة اما واإلعالم والثقافة والقانون االدارة وعلوم واألبحاث والصيدلة
 فيھا المايوه ُيرتـَدى التى الشواطئ ضد فھم ، حرام حرام حرام والتاريخى التثقيفى بشقيھا االخوان
 من عليھا يخدم من كان لو حتى فيھا الخمور تداول يتم التى والفنادق أجنبية المرتدية كانت لو حتى
 كل ، ممنوعة والموالد األولياء زيارة وحتى ياسين عدية عليھا يقرأ لم التى واللحوم المسلمين، غير
 تذكرھم فھى للمصريين كانت التى السامقة الحضارة تلك آثار وخصوصا حرام فى حرام شئ

 ليدمروا لالسالم ھداھم الذى هللا وسبحان عليھا القضاء فوجب البدوية قيمتھم وانخفاض بدونيتھم
 وبين بينھم واالخوان السلفيون...واھراماتھا ومعابدھا ومتاحفھا وتماثيلھا القديمة مصر حضارة

 عقائدھم أقاموا قد أنھم وبينت فضحتھم طالسمھا قـُِ◌رئت فعندما) بايت تار( القديمة الحضارات
 .العالم نور ما يوم فى كانوا الذين بين تداولھا تم أفكار على

 ومعارض وسينمات وكباريھات مسارح من بالسياحة مايتصل كل سيغلقون واالخوان السلفيون
 حراسة فى ويعملن النقاب لبسن الغانيات معظم أن رغم ربھم اسم فيھا يذكر مساجد مكانھا ويبنون
 .ودعاة مشايخ من اللحى أصحاب

 الدرب وسلوك الباطل فسطاط لترك الحسنة بالموعظة فسيدعونھم واالقباط المثقفون االخوه أما
 ، السلف رايات تحت ينضوى أن عليه مسيحى أو مسلم قبطى كل ، الوھابى السلفى االسالمى



 على ويصر لحيته ويطلق االفرنجية المالبس يرتدى وال ، المبولة أمام كان ولو حتى واقفا اليبول
 االنتاج عن ويتوقف ليصلي اآلذان سماع عند به مايعمل ويترك والنقاب الحجاب حرماته ترتدى أن

 والكرابيج بالعصى المسلمين واالخوان السلف ميليشيات هللا جند كل وسيتحرك رمضان شھر طول
 والصومال والسودان وغزة افغانستان فى رأيناھم ھكذا اتباعھا، يتم تعليماتھم أن من للتأكد

 كراسى الى بھم تصل أن بعد الديموقراطية فلتسقط..  المعاصرة فلتسقط..  الثقافة فلتسقط..والعراق
 .الحكم

 لھم وسمح الحظر فيھا معنھ رفع أشھر تسعة طوال وحضاريا عقليا المتخلفون ھؤالء من نسمع لم
 واليمكن سوداء بمالءة مغطاه سيدة ترشح أن مامعنى...وغباء وخلط سخف كل اال يتكلموا بأن

 من لھا زمالء تخالط أو تكلم اال على الشورى أو الشعب لمجلس نفسھا متخفى رجل عن تفريقھا
 .الذكور

 يدعون االخوان متخلفى من) مصر فى جامعة أول( القاھرة جامعة طالب يجعل الذى السبب ماھو
 بعد أزھرية جامعة الى الجامعة وتحويل والسكاشن المدرجات فى الشابات عن الشباب فصل الى
 اآلنسات ھل!!  المنافسة يخافون ھل ، الديني االزھر تعليم من ھروبا مدنية انشائھا من سنة مائة

 ھو اليس ، به يتشدقون الذى العرفى الزواج ومامشكلة!! ابعادھم فيريدون التحصيل فى منھم أفضل
 .والطالح الصالح السلف بين المتداولة النكاح أنواع عشرات ضمن اسالمى اختراع

 القرآن لتحفيظ الجوامع وساحات الكتاتيب الى بنا ويعود بفضلھم نوره سينطفئ عرفناه كما التعليم ان
 .والتفسير والسنة

 يدفع أن مسلم والغير المسيحى على بأن اشاعوه ما فھو الذھنى والقصور السخف درجات أعلى أما
 الكنائس تحطيم العبيد، واسترقاق بالغزو االقتصاد اصالح بحمايتھم، يتمتع حتى صاغرا الجزية

 المتنطعين من جموع علينا ھلت حتي عقود عدة منذ تجاوزناھا قد كنا تخاريف والقبور والمزارات
 . الجالليب قصير البسوا و اللحي اطلقوا أن ھذيانھم فكان االسالم الى المصريين لتھدى

 كل جھد اھدار المصرى قرر ھل كامل؟ لقرن نام ان بعد لتوه الكھف من الخارج ھذا اسالم اى
 الوسطى القرون ظلمات الى ببالده ويعود يكافحون والزالوا على محمد مع بدأوا الذين التنوريين
 االفغانى الدين وجمال شلتوت والشيخ خالد محمد وخالد عبده، محمد جھد ضاع ھل ؟ والمماليك
 .السعودى اللایر عبدة سخافات لتبقى زيد ابو حامد ونصر

 من أھداف عن دقيقه معلومات كون االقتراع صندوق الى تذھب أن قبل..  للمصريين األخير النداء
 المادى الدعم على حصل أين ومن..  يقدم أن بمقدوره وماذا..لمصر قدم ماذا..صوتك ستعطيه

 .دعائيا يسانده الذى ومن..

 ستتأثر كلھا وأحفادك وأطفالك عائلتك وحياة حياتك.. االقتراع صناديق على للذاھبين األخير النداء
 والتطور والفلسفة واالبتكار والعلوم والفنون والسياحة والصناعة الزراعة لصالح ليكن باختيارك،



 وتھميشه ظلمه على تثور أن دون للحاكم تستسلم بأن تلزم وكيف شرعا تبول لكيف يكون أن قبل
 .البشرى الطابور اسفل فى وجعلك

 مواطنين جعلكم و أمامكم األبواب وقفل اذاللكم يحاول فيمن التثقوا.. والقبطى للمرأه االخير النداء
 .للطمأنة وعود من قدموا مھما الثانية الدرجة من

 سلفى مصر عرش يتولى أن)  بالسلب حتى(  أشارك أو االقتراع صناديق الى أذھب فلن أنا أما
 .قرنا عشرة الربعة القھقرى بھا يعود فقھى صاروخ الى ويقيدھا والتفكير االھتمامات منحط


