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  الشعب يريد إسقاط النظام
  ما هو المقصود بالنظام في هذا الشعار

 لمجالس المحلية ،ا،  حكومته ، الرئيس ونائبه 

  ،  ورىـب والشـي الشعـمجلس

  )١٩٨١منذ إعمال حالة الطوارئ أكتوبر المعلق (الدستور 

  سدين فياويدعم هذا النظام الف  

  مافيا المال واألراضي ،  الحزب الحاكم  ،  اإلعالم 

  :اآلتىبتعريف النظام ويمكن تعميم   

ور األشخاص والقواعد واإلجراءات واألعراف التى لها د

مؤثر فى توجيه إدارة مؤسسات الدولة لصالح فئات أو 

  أشخاص معينة وعلى حساب مصالح أغلبية الشعب

وبناء عليه، فالشعب يريد إسقاط النظام وإسترداد الدولة 

  المصرية ومؤسساتها
  

 
 

٢٠١١ فبراير ٨اإلصدار األول بتاريخ   

 ممدوح حمزة



 بسـم اهللا

 وباسم الشعب مصدر الشرعية

  ثورة مجتمعية. ثورة شعبية . ابية ثورة شب

 

 اإلجـراءات الفوريـة

 إلثبات حسن النية من القائمين على النظام الحالى

 

  :تفاق عام على اآلتى، ووجدت شبه ااآلن وفوراًلقد قمت بتجميع بعض اآلراء فى الميدان وخارجه لما هو مطلوب عمله 

 

 واإلفـراج   ،ترتب عليه من آثار   ي ما    مع ،٢٠١١ يناير   ٢٥ الطوارئ بأثر رجعى منذ      حالةإلغاء   )١

 .عن سجناء الرأى والسياسة

 ٢٥ عن التعامل مع المظاهرات بدء مـن         اإلسراع بتوجيه اإلتهام والمحاكمة العادلة للمسئولين      )٢

 ٣٠٠ وتعديه على الشعب وإغتيــال أكثـر مـن           ،عما حدث من إنهيار للشرطة واألمن     يناير و 

  علـى  الوطنى المسئولين عن إرسـال البلطجيـة للتعدى      الحزب   إتهام ومحاكمة أعضاء  مصرى  

 .٢٠١١ فبراير ٣ فبراير والخميس ٢غتيال الثـوار يومـى األربعاء او

إقالة وزير اإلعالم وتكليف مهامه ومهام المجلس األعلى للصحافة إلى مجلس أمناء يوافق عليه               )٣

 . مع عزل كل من ضلل الشعب صوت وصورة وكلمة،شباب الثورة

 إيقاف تحويل األموال إلى خارج مصر وبالذات من المصرف العربى تحت قيادة عـاطف               أن يتم  )٤

عبيد، وإصدار بيان من البنك المركزى بأسماء المسئولين وأعضاء الحزب الوطنى ورجال مافيا             

المال الذين قاموا بتحويل أموالهم إلى الخارج، وبيان بقيمتها منذ بداية الثورة إلى اآلن، ومنعهم               

 .سفر إلى الخارجمن ال

 ينـاير   ٢٥للشباب وغيرهم من المـشاركين فـى ثـورة          " ضمان سالمة "أن يصدر النائب العام      )٥

 وفى حالة وقوع أى تهديد لهم أو لعائالتهم يكون المسئول عن ذلك رئيس              ،ألرواحهم وألجسادهم 

 . الجمهورية ـ نائب رئيس الجمهورية ـ رئيس الوزراء ـ وزير الداخلية

)أى اليوم(من إجرائه فوراً هذا ال بد      

  
١  

٢٠١١ فبراير ٨اإلصدار األول بتاريخ   

 ممدوح حمزة



 
 بســــم اهللا

 وباسم الشعب مصدر الشرعية

  ثورة مجتمعية. ثورة شعبية . ثورة شبابية 

  

  برنامج األربعة شهور األولى

  عصريةدولة  مؤسساتوللوصول إلى دستور جديد 

  بدايةً من اليوم

 وبعد أخذ ،تفهمته من العديد من المناقشات فى الميدان وخارجه على مدار أسبوعينهذا هو ملخص ما 

  :إبراهيم درويش الفقيه الدستوري بجامعة القاهرة/ الرأي القانوني للسيد األستاذ الدكتور

  .تنحى رئيس الجمهورية فوراً  : أوالً

ويقـوم  . دون الحزب الوطنى  ـ   تشكيل حكومة مؤقتة من المستقلين وكافة القوى السياسية         :ثانياً

بإعداد هذا التشكيل لجنة من القضاة وشباب الثورة المصرية، على أن يتم ذلك فيما ال يزيـد                 

  .عن أسبوعين

 عـضواً مـن المفكـرين       ٤٠تشكيل جمعية تأسيسية باإلنتخاب الحر المباشر ال تزيد عـن             : ثالثاً

 من رجـال القـانون      ٣بينهم  والشخصيات العامة وممثلى شباب الثورة، على أن يكون من          

الدستورى لوضع دستور جديد يقوم على أساس دولة مدنيـة ونظـام سياسـى جمهـورى                

برلمانى، ويتم اإلستفتاء عليه من الشعب تحت إشراف قضائى ويكون ذلك خالل شهرين من              

  . تاريخ تشكيل الجمعية

لجديدة، ويتم كل ذلـك طبقـاً       إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية، وتشكيل الحكومة ا         :رابعاً

  .أصيل، ونبدأ عصر جديد بإنسان مصرى للدستور الجديد

  يالحـظ

  الجميع يتفق على أن تعديل الدستور لن يفى بالتغيير المطلوب

٢  
٢٠١١ فبراير ٨اإلصدار األول بتاريخ   

 ممدوح حمزة



 بســــم اهللا

 وباسم الشعب مصدر الشرعية

  ة مجتمعيةثور. ثورة شعبية . ثورة شبابية 

 

 مبـادئ وأهـداف الثـورة

محمد عبد الحكيم دياب ـ من أقوال ومناقشات مع الثوار المصريين  / هذه المبادئ واألهداف قد جمعتها ـ باإلشتراك مع األستاذ 

 :  فى الداخل والخارج على مدار أسبوعين، ومجهودنا ينحصر فى الصياغة

 ومحاسبة العمالء والمأجورين واإلحتكاريين وسـارقى       ،لةتغيير نظام الحكم وتقديم أركانه لمحاكمة عاد       )١

  .قوت الشعب وثروته، واإلستقواء بالشعب دون سواه وتفجير طاقاته الخالقة على التغيير

العمل على بناء نظام سياسى أساسه دستور جديد، جمهورى برلمانى، وصياغة نظام حكم ديمقراطـى                )٢

ويقوم على النزاهة وكفالة مـساءلة ومحاسـبة رئـيس        . ونوعادل يساوى المواطنين جميعاًَ أمام القان     

 .الدولة والوزراء والمسئولين

العمل على إسترداد ما ضاع ونهب وسرق وأغتصب من أراضى وممتلكات الدولة والجماعات واألفراد،               )٣

 .وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين

 .إلقتصادى والثقافىتأكيد الوحدة الوطنية والعمل على إسترداد اإلستقالل السياسى وا )٤

العمل على تطهير أجهزة الدولة من المنحرفين، وإعادة تأهيل الشرطة لتكون بالفعل فى خدمة الشعب،                )٥

. وتعويض المتضررين وأسرهم ومن وقعوا تحت طائلة التعذيب واإلغتيال والمالحقـة          . وتأكيد والئها له  

 للقواعـد المتعـارف عليهـا فـى الـدول           وإلغاء األمن المركزى واإلكتفاء بقوات مكافحة الشغب وفقاً       

 .الديمقراطية، وإلغاء دور األمن السياسى فى الحياة المدنية واإلقتصادية

وضمان الحياة اآلدمية الكريمة    . العمل على توفير الخدمات التعليمية والصحية بالمجان لكافة المواطنين         )٦

ـ          ى تطـوير العـشوائيات المحيطـة       للفقراء ومحدودى الدخل، وتوفير السكن المناسب لهم، والعمل عل

 .بالعواصم والمدن، والتكفل بمن ال عمل لهم حتى توفر فرص عمل

وتقوية العالقة مع دول الجـوار      .. عربياً وإفريقياً وإقليمياً ودولياً   .. العمل على إستعادة الدور المصرى     )٧

تعاون والعمل المشترك مـع     العربى واإلفريقى، وتأكيد العالقة األخوية مع السودان، واإلهتمام بعالقة ال         

 .دول حوض النيل، وترسيخ المصالح المشتركة وتأمين المياه وسالمتها دون تدخل خارجى

 .العمل على تحرير اإلرادة الوطنية وتأكيد مبادئ السالم القائم على العدل )٨

 . وتطويره وتنميته وتقويته، هذا الجزء العزيز من الوطن،اإلهتمام بسيناء )٩

 . ودعم القوات المسلحة ضماناً لألمن القومى والوطنىالعمل على تقوية )١٠

٣  
٢٠١١ فبراير ٨اإلصدار األول بتاريخ   

 ممدوح حمزة



 بســــم اهللا

 وباسم الشعب مصدر الشرعية

  ثورة مجتمعية. ثورة شعبية . ثورة شبابية 

  

  مجلس األداة القانونية للثورة
إبراهيم يسرى صاحب القضية الشهيرة التى /  السفيرويضم" مجلس األداة القانونية للثورة"يتم اآلن تشكيل 

حمدى الفخرانى صاحب قضية مدينتي / صالح صادق، واألستاذ/ األستاذ الدكتوروأدانت بيع الغاز إلسرائيل، 
  . الوطنىتاريخمن أصحاب الالتطوع فى وينضم إليها آخرون لمن يرغب 

 أفراد التى نهبهاالقانونية إلسترداد ثروة مصر وهدف هذا المجلس هو إعداد وتقديم الدعاوى واإلجراءات 
  .السلطة وأفراد الحزب الوطنى وبعض رجال األعمال المنتفعين من النظام

  :ويتم المالحقة القانونية إلسترداد حق مصرلكل من

 .األموال فى البنوك المحلية والعالمية والسندات والمجوهرات والمقتنيات الثمينة -١
 .خاصة والمنتجعات والقري السياحيةاألراضى مثل المزارع ال -٢
شركات القطاع العام وقطاع األعمال التى تم تخصيصها أو بيعها دون قيمتها والتي تم غلقها ضررا  -٣

 .باإلقتصاد القومي
 .التراخيص والتخصيصات -٤
 .الشركات -٥
 .مغالى فيهافرق مرتبات موظفي الدولة والحكومة ومؤسساتها وشركاتها الذين تقاضوا مرتبات  -٦
 .عوائد اآلثار من سارقيهااآلثار وستعادة إ -٧

  .تطلبها العمل الثورييهذا ويقوم المجلس أيضاً بأي إجراءات قانونية أو دراسات 

 النائب العام للتحقق والتحقيق فيما ىلإبتقديم بالغ  ٢٠١١ فبراير ٨يوم وقد شرع المجلس مباشرة أعماله 
 .اقية عالمية عن ثروة عائلة مباركنشرته الصحافة األجنبية الرصينة والتي لها مصد

  :وعلى كل من لديه معلومات أو مستندات إرسالها إلى

E‐mail: mamdouh.hamza@gmail.com

Fax: 02 37607239 

  :ينوقد إنضم الي السادة المتطوعين لمجلس األداة القانونية للثورة كل من السادة المحام
  ٠١٠١٥٨٥٥٠٨: حسين كريم/ األستاذ
  ٠١٢٤١٠٣٤٥٩: أحمد راغب/ األستاذ
  ٠١٠١٤٦٢٥٣٧: جمال تاج/ األستاذ

 لن يضيع حق وراءه مطالب

٤  
٢٠١١ فبراير ٨اإلصدار األول بتاريخ   

 ممدوح حمزة

mailto:mamdouh.hamza@gmail.com


 بســــم اهللا

 وباسم الشعب مصدر الشرعية

  ثورة مجتمعية. ثورة شعبية . ثورة شبابية 

  

  ـببنـك الشع
  

موال التـي نهبهـا     األجمع فيه   ليكون البنك الذي تُ   " بنك الشعب "العمل علي إنشاء بنك يسمى      

 الذين مكـنهم النظـام مـن        ،ومافيا المال واألراضى  ن من السلطة والحزب الوطني      مسئولوال

 ومن تقاضوا رشاوى نظير تسهيل اإللتحـاق        ،سارقي اآلثار وكذا   ،السطو علي أموال الشعب   

  . وتسهيل الحصول علي وظائف بعينها في قطاعات الدولة،هد الشرطةبكليات ومعا

 يـتم   ، وسوف  مليار جنيه مصري   ٢٠٠ مليار دوالر و   ١٥٠سترداد حوالي   ان المتوقع   مهذا و 

ليكون شبابنا مؤهالً لتنمية    صحة الشعب المصري    التعليم و لعمل طفرة في    توجيه هذه األموال    

بل من أقوى إقتـصاديات العـالم        ،إقتصادنا ليصبح أقوى إقتصاد في أفريقيا والشرق األوسط       

  .) على مستوى العالم١٦ واإلقتصاد رقم يالحظ أن تركيا سابع أقوى إقتصاد فى أوروبا(

ب العام، ويتم   باإلكتتا% ٦٠وأفراد الشعب   % ٤٠وتمتلك هذا البنك الحكومة المصرية بنسبة       

تعيين مجلس اإلدارة بواسطة الجمعية العمومية ذات األغلبية الشعبية، أى أن الشعب سيختار             

  .أفضل الكفاءات إلدارة أمواله

  

  

  

  

  

٥  
٢٠١١ فبراير ٨اإلصدار األول بتاريخ   

 ممدوح حمزة



 بســــم اهللا

 وباسم الشعب مصدر الشرعية

  يةثورة مجتمع. ثورة شعبية . ثورة شبابية 

  

  ةـة للتنميـة األهليـالشرك

  

لتدير كل  مصرية تمتلكها الدولة    شركة قابضة   " الشركة األهلية للتنمية  "نقترح تكوين   

ما يسترد من شركات وأراضى وممتلكات الدولة التى تم نهبهـا بواسـطة النظـام               

  .وتحالفه مع مافيا المال

إلى و ناء الشعب بأغيل   لتش وتوجه أرباح هذه الشركة لبناء وحدات إنتاجية ومصانع       

، وتعطـى    كون المسكن أهم أداة من أدوات اإلنتـاج        مساكن منخفضة التكاليف  بناء  

  .لتكوين أسر المستقبلالمقبالت على الزواج  األكبر سناً أولوية للفتيات

   

  

  

  

  

  
  
  
  

  

٦  
٢٠١١ فبراير ٨اإلصدار األول بتاريخ   

 ممدوح حمزة



 

 بســــم اهللا

 يةوباسم الشعب مصدر الشرع

  ثورة مجتمعية. ثورة شعبية . ثورة شبابية   

  

  أجنبية ة ليس فى حاجة إلى وصايالشعب

  
 ويستنكر  ،الشعب المصرى قادر على إمساك مقدرات أموره بنفسه وأخذ قراراته بما فيه مصلحة بلده             

خالت  وبالذات تد  يها،والتأثير على ما يحدث ف     ،أو إجهاضها   الثورة وبشدة التدخالت األجنبية لتوجيه   

 والشعب المصرى بأكمله يعلم أن هذا لمصلحة أمريكـا          ،إستمرار نظام مبارك   إلى   ةأمريكا من الدعو  

  .وليس لمصلحة مصربناء على طلبات من إسرائيل 

   إرفعى يدك عن مصر..أمريكا

  ما هو أهم منك وهو تنمية مصراآلن  فنحن لدينا ترتجفى ال ..إسرائيل

وبـاقى   ية العرب وب الشع المشاركة مع  فسيقوم الشعب المصرى ب    وإن لم تكف أمريكا يدها عن مصر      

  .بمقاطعة أمريكا ثقافياً وسياسياً وإقتصادياًالشعوب الحرة فى العالم 

  ون زلزاالً لم تره أمريكا من قبلوسيك

  .ملذا نرجو من بقايا النظام أن يعلموا أن ال أمريكا وال إسرائيل تستطيع حمايته

  .ض الشارع المصرى وليس من تأليف أحدكل ما جاء بعاليه هو نب

 

 

 

٧ 

٢٠١١ فبراير ٩اإلصدار الثانى بتاريخ   

 ممدوح حمزة



 

   اهللابسـم

   مصدر الشرعيةوباسم الشعب

  ثورة مجتمعية. ثورة شعبية . ثورة شبابية 

 

 قواعد يتفق عليها الجميع

شيئ ما يتم لصالح الثـورة،      ان ما يقوم به بقايا النظام اآلن من تشكيل لجان وحوار وإيهام الشعب ان                )١

 .ما هو إال عملية نصب علي الثورة وعلي شهدائها

 القوات المسلحةعمر سليمان في وجود مبارك لن يثمر نتائج للثورة ولكن الحوار مع / الحوار مع السيد )٢

 . بعد تنحية مبارك قد تؤدي الي تحقيق جزئي لبعض أهداف الثورة في الفترة األولى من التغيير

 .اك إيماناً راسخاً بأنه لن يتم محاكمة عادلة ألي من رؤوس النظام الفاسد في وجود مباركان هن )٣

والذي هو قانونياً معطـل منـذ       ) ترقيع الدستور الحالي المهلهل   (المطلب هو دستور جديد وليس تعديل        )٤

كثيراً مـن   ومن المؤكد ان الوقت الالزم إلصدار دستور جديد أقل          .  نظراً لحالة الطوارئ   ١٩٨١أكتوبر  

 .الوقت الالزم لتعديل  الدستور الحالي نظراً لإلجراءات

لن يتحقق التغيير الذي تتطلبه الثورة في ظل وزارة بها وزيراً واحداً من النظام السابق أو حزبه ويجب                   )٥

 .أيضاً إستبعاد الحزب الوطني من العمل العام لمدة ثالثة سنوات

زالت أو محاوالت لإلصالح ما هـي إال إلتفـاف حـول الثـورة     كل ما يقوم به النظام من ما يسمى بتنا    )٦

 .ومضيعة للوقت لغرض إستمرار النظام في السلطة تنفيذاً لرغبات أمريكا

لقد فهم الشعب تماماً كيف ان بقايا النظام يلعب علي سيكولوجية المجتمع الدولي تـارةً وسـيكولوجية                  )٧

إما حواراً أو إنقالباً ونغمة تـأثُّر       : و ترهيب الشعب  المصريين تارةً أخرى مثل التخويف بورقة اإلخوان        

اإلقتصاد القومي وحجة ان تعديل الدستور يحتاج وقت ويحتاج مجلس شعب ويحتاج وجود رئيساً فـي                

كل هذه هـي حجـج واهيـة للتعطيـل          !!. حين دولة كبيرة مثل إنجلترا ليس بها دستوراً من األساس         

  .واإلستمرار في السلطة وتضليل الثورة

  .من تعداد مصر هو وجه مصر الجديد لتحقيق عصر جديد% ٦٠ان شباب مصر الذي يشكل  )٨

 شاب  ٣٠٠تم اإلتفاق علي ان النظام ملزم بتقديم اإلتهام فوراً والبدء بمحاكمة عادلة لمن قتل أكثر من                  )٩

 .من شباب األمةمصري 

٨ 
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 بســــم اهللا

 سم الشعب مصدر الشرعيةوبا
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  التصعيـــد
  :أنبعد أن قرر السيد عمر سليمان 

  . النظام قائم سيستمر       

  .         أن حسنى مبارك لن يرحل قريباً

  . أن الوضع فى ميدان التحرير لن يستمر

  .أن الشعب المصرى ليس مؤهالً للديمقراطية

  شعب المصرى على هذا سيكون فإن رد ال

  بالتصعيــد

  ٨/٢/٢٠١١ الثالثاء يومكما حدث 

  : ولكن هذا التصعيد سيتطور ليشمل

  اعتصام العاملين فى وحدات إقتصادية وإنتاجية

  . لم يكن للشباب رغبة فى هذا التصعيد

  :ولكن الشعب المصرى له مطالب اساسية وهى

  . تنحية حسنى مبارك

  . ذى ترغب أمريكا فى استمرارهوإنهاء هذا النظام ال

 والمستخدمة فى جميع البالد الديمقراطيـة لتحقيـق هـذا           له المتاحة   الطرق السلمية والشعب سيستخدم كل    

  . الهدف

ولن يخاف الشعب من هذه اإلشارات والتهديدات الخائبة بأن ذلك سيؤثرعلى اإلقتصاد المـصرى حيـث أن                 

نبـدأ فـى بنـاء       وسوف   . لجيوب الفاسدين منذ عشرات السنين     اإلقتصاد المصرى تم تحويل عوائده كاملة     

أيد أبنائنا وفكر خبرائنا، ونشجع اإلسـتثمار       بمن أموالنا و  .. إقتصاد جديد يعتمد على القدرة الذاتية المصرية      

  .إلنشاء المصانع للتصدير ونقل التكنولوجيا إلى مصراألجنبى 

٩  
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  بسـم اهللا

   مصدر الشرعيةوباسم الشعب
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  ــــرــــان التغييـــلجـــ
  

 في كل مصنع ، في كل شركة ، في كل وحدة إنتاجية

 في كل وحـدة إقتصاديـة

 صحافة ، إذاعة ، تلفزيون: في كل مؤسسة إعالمية

  في كل وزارة وديوان الحكومة

  :ــان تغييــر لعمل اآلتيتشكل لج

 .تحديد المخالفات والفساد والفاسدين والظالمين إلستبعادهم من مراكز القيادة )١

 .إعداد قائمة بالمرتبات الشاذة األعلى واألدنى )٢

 .المطالبة بالحقوق العادلة )٣

  ولكن إيـاكم من اإلقدام علي

  اإلنتقـــام الشخصــي

  وال تنزلقوا إلي اإلنتقام الشعبي

  .ويا حبذا لو تمت إنتخابات سريعة لتحديد لجنة التغيير في كل جهة تشكل هذه اللجان من الجماهيريجب ان 

  

  

   ١٠  
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  اهللابســــم

 وباسم الشعب مصدر الشرعية

  ثورة مجتمعية. ثورة شعبية . ثورة شبابية 
  

   باإلعتذار والتوبة  الشعبسارقى ومضللىهل يؤدى قيام 
  إلى عفو وسماح من الشعب طواعيةًاآلن ووإرجاع الحقوق 

 عاماًً بالسجن، فمثالً لو جاءت عائلة مبارك        ٢٧هذا هو النموذج الذى أتبعه نيلسون مانديال بعد خروجه من           
  ".باقى ثروتى إلى الشعبعيد سأحتفظ بما يكفينى لحياة كريمة وأ: "وقالت

، سأحتفظ   من شركة إعمار   أنا أخذت مليار جنيه من صفقة سيدى عبد الرحمن        : "وقالأو لو جاء شفيق جبر      
  ". الباقى إلى الشعبعيدمجهوداتى وأبسيطة جداً نظير لنفسى بقيمة 

ـ  ولو جاء مجدى  لقد حصلت على أموال وأراضى نظـراً لـصلة   : " وقالراسخ ـ والد زوجة عالء مبارك 
  ".تى قبل النسب والباقى سأعيده إلى الشعببالرئيس، هذه ثروالنسب التى تربطنى 

إستناداً على هذه ثروتى قبل تولى مبارك الرئاسة وقد تضخمت ": ولو قال منير ثابت ـ شقيق سوزان مبارك 
وسأعيد كل ما    يمكننى من الحياة الكريمة       منها جزء بسيط  سيدة مصر األولى، سأحتفظ لنفسى ب      كونى شقيق 

  ". الشعبب هذا النسب إلىحصلت عليه بسب

أنا غنى منذ البداية ـ ونحن مقتنعون بذلك ـ ولكن كل ما حـصلت عليـه مـن      : "أو لو قال محمود الجمال
  ". أراضى بعد نسبى لجمال مبارك سأرده إلى الشعب

لقد أعطتنى الحكومة أراضى كثيرة بسعر رمزى وتـسهيالت بنكيـة وأنـشأت             :"ولو جاء حسن راتب وقال      
  سـأحتفظ ـفى سـيناء   ه للفرنسيين ـ مخالفاً بذلك قانون عدم تملك األجانب  مصنع فى سيناء وقمت ببيع

  ". وأعيد الباقى إلى الشعبيمكننى من الحياة الكريمةبجزء بسيط 

، وأيضاً   أنحاء الجمهورية وخاصة بالبحر األحمر     أنا حصلت على أراضى بجميع    : "ولو جاء أبو العينين وقال    
، سأحتفظ بالمصانع التى تشغل األيدى العاملة وأعيد الباقى          والنظام اسةعالقتى بالرئ  بسبب   تسهيالت بنكية، 

  ".إلى الشعب

وبـاقى   ، والمنيـاوى ، وأنس الفقى،عبد المنعم سعيد و، والقط ، ومحمد على إبراهيم   ،وأن يأتى أسامة سرايا   
نيه فى الشهر   تزيد عن مليون ج   قد  لقد تقاضينا مرتبات باهظة     : "ويقولونأبواق السلطة التى ضللت الشعب      

 ونرجـو   نظير تضليل الشعب، سنرد للشعب المصرى طواعيةً فرق هذه المرتبات ونعتذر عن تضليل الشعب             
   ".قبل مواطنون نمارس مهنتنا مرةً أخرى ولكن ليس فى أماكن قياديةأن نُ

  . المصرى الكريم؟؟ سؤال يحتاج إلى إجابةيعودون إلى صفوف الشعب  فهل لو حدث ذلك

  الثروة وإسترداد م للسماح بعد اإلعتذار والتوبةقد يجوز نع

  ولكن ال للنسيان
١١  
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  الشعب يريد إسترداد الدولة
 
 
 
 

 
 
 
 

  عِت ظهور الركَّ شدصيحةً    صيحة اليقظة تجتاح الجموع

  حت أصداؤها عار الخضوعوم

  بدمـى أحمـى حمــاك     فتـاكأنـا يـا مصـــر 

ودمــى مــلء ثــراك    أنـا يـا مصــر فتـاك  

  كامل الشناوى

  قصيدة الثورة
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