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 واصلوا مكافحة االستبداد والفساد: نداء لقادة الجيش
 

٢٠١١/ ٣/ ١    إبراھيم البحراوى. د   بقلم  

ھذا نداء أوجھه إلى قادة الجيش المصرى ممثلين فى المجلس األعلى 
للقوات المسلحة، وأنا على ثقة من أن وجدانھم الوطنى سيستقبله على 

 .نحو إيجابى

لقد الحظت قلقاً عاماً بعد مظاھرات يوم الجمعة الماضى من احتمال تحول 
موقف قادة الجيش من تأييد ثورة الشعب إلى العمل على احتوائھا وتحجيم 

 .آثارھا

وفى الحقيقة فإننى أستبعد ھذا االحتمال المخيف لعلمى أن قادة الجيش 
ھم الذين رفضوا تطبيق الحل الصينى على ثوار ميدان التحرير، وھو الحل 

الذى اقترحه بعض أركان الحكم السابق إلخماد الثورة واإلبقاء على النظام قبل 
إن الحل الصينى الذى طبق عام . تخلى الرئيس السابق عن سلطاته لنائبه

 بميدان تيان مين تمثل فى فتح نيران الرشاشات بكثافة على ١٩٨٩
المتظاھرين وقتل حوالى ألف وجرح عدة ألوف ثم تنظيف الميدان من الجثث 

 .والدماء قبل طلوع النھار

إننى على ثقة كاملة بأن قادة جيشنا الذين انحازوا إلى الشعب فى مواجھة 
األوامر التى صدرت لھم من الرئيس السابق بتنفيذ المجزرة قد أجابوا على 

الرئيس السابق بوضعه أمام أحد خيارين، إما أن يتخلى عن منصبه طواعية، 
وإما أن يواجه قرار الجيش بتنحيته بالقوة، وإذا كانت الوثائق الدالة على حدوث 

ھذا األمر ستبقى طى الكتمان لفترة من الزمن فإن نبل قادة القوات 
المسلحة ھو الذى يمنعھم، فى تقديرى، من الكشف السريع عن ھذه 

بأن قادة جيشنا جميعاً كما يستدل من مجرى األحداث يؤمنون بأن . الوثائق
الجيش ھو جيش مملوك للشعب، كما ينص الدستور، وبالتالى فقد أكدوا 

 .بأكثر من صيغة انحيازھم لمطالب الشعب المشروعة

أرجو من المتخوفين أن يركزوا على ھذه الرؤية اإليجابية لقادة جيشنا، وأن 
يعملوا على تشجيع وتحفيز ھؤالء القادة على مواصلة انحيازھم لمطالب 

الثورة بتحرير مصر تحريراً كامالً من عناصر االستبداد واحتكار السلطة وقمع 
الشعب من ناحية ومن عناصر الفساد الكبير التى نھبت الثروة الوطنية 

واحتكرت مقدرات الوطن لصالح القلة الحاكمة وأعوانھا وأتباعھا وأقاربھا من 
لقد أكد المجلس األعلى للقوات المسلحة على صفحته . ناحية أخرى

أنه قرر اإلفراج فوراً عن جميع المحتجزين من » فيس بوك«الرسمية على الـ
كما أكد .  يناير خالل أحداث ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى٢٥شباب ثورة 

أنه لم ولن تصدر أى أوامر بالتعدى على أبناء الشعب وأن ما حدث خالل 
مظاھرات جمعة الوفاء نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية 

إننى أثق فى التعھد الذى قدمه المجلس األعلى فى نفس . وأبناء الثورة
السياق بأنه سيتخذ جميع االحتياطات التى من شأنھا تجنب مثل ھذه 

عنه المجلس من محاولة االحتكاكات مستقبالً، وال شك أن التخوف الذى عبر 
عناصر مدسوسة إفساد الثورة وإحداث الوقيعة بينھا وبين القوات المسلحة 

ذلك أن عناصر الثورة . ھو تخوف فى محله ويدركه الثوار ويفھمون مغزاه
المضادة قد التقطت أنفاسھا وتنظم صفوفھا، بل إنھا استمدت من تجربة 
القمع الجنونية التى تمارس فى ليبيا الشجاعة على أن تطل برأسھا من 

جديد فى الساحة وأن تضرب ضربتھا األھم، وذلك بإحداث الوقيعة بين الشعب 
إن الھدف ھنا شديد الوضوح وھو إزاحة الجدار المنيع . الثائر والقوات المسلحة

من مساحـــــة رأى اقرأ المزيد   

محمد وحنا بميدان التحرير

مليونية الشباب والشابات 
يوم المرأة العالمى 

عن يحيى يوسف الذى 
أخذنى من الميدان

ھو بغباوته 

كيف نسترجع األموال 
المنھوبة؟

سقط : عالء األسوانى يكتب
الرئيس ومازال النظام قائماً 

المھندس أسامة الشيخ
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الذى حمى الثورة من محاولة التصفية على الطريقة الصينية قبل تنحى 
إننى أتمنى أن . الرئيس، وھو جدار اإلرادة الوطنية الصادقة لدى قادة الجيش

يقرأ قادة الجيش وشعبنا الثائر خريطة الحركة الجديدة لقوى الثورة المضادة 
 .للعمل على التصدى لھا بجميع الوسائل والسبل فى أسرع وقت

إن اإلجراءات الحازمة والقوية التى تقوم بھا القوات المسلحة لمطاردة كبار 
الفاسدين من رجال الحكم السابق يجب أن تتعزز بتطويق حركة ھؤالء 

. الفاسدين الذين أتقنوا فنون الفساد المالى واإلفساد السياسى واألخالقى
إن ترك كبار رموز النظام البائد يرتعون وينظمون أنفسھم ويجھزون كتائب 

البلطجية ويرتبون حركة أنصارھم سيكون خطيئة كبرى فى حق الثورة وفى 
 .حق الجيش وفى حق الوطن

إن الشرعية التى يمارس المجلس األعلى للقوات المسلحة الحكم على 
أساسھا ھى شرعية الثورة التى أجبرت الرئيس السابق على التخلى عن 

منصبه وھذه الشرعية ھى التى تجعل قادة الجيش شركاء أصالء فى الثورة 
إن ندائى لقادة الجيش يتضمن دعوتھم . وحماة لھا من قوى الثورة المضادة

لتفھم مخاوف الشعب الثائر من استمرار أوضاع تثير القلق ولتفھم إصرار ھذا 
الشعب على التظاھر مرة كل أسبوع لمساندة القوات المسلحة فى جھودھا 

لمحاربة الفساد واالستبداد وإلشعار قوى الثورة المضادة أنھا ما زالت تحت 
 .رقابة الشعب

إننى أدعو قادة الجيش لتفھم مطالب المتظاھرين فى إقصاء رئيس الوزراء 
وتشكيل حكومة تكنوقراط، وھو تفھم يمكن أن ينعكس فى دفع أداء الحكومة 

الحالية إلى حالة من الفاعلية الثورية القصوى من جانب المجلس األعلى 
 .للقوات المسلحة إلزالة الشكوك حول والئھا للنظام السابق

إن الخطوة اإليجابية التى تمثلت فى اإلعالن عن تعديالت الدستور يجب أن 
تعزز الثقة فى عزم المجلس األعلى للقوات المسلحة على تأييد مطلب 

إن الفقرة الجديدة التى أضافتھا . الشعب الثائر فى وضع دستور جديد للبالد
ولكل من رئيس «:  من الدستور تنص على ما يلى١٨٩التعديالت للمادة 

الجمھورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب 
والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو 

ينتخبھم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، 
إن . »..إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشھر من تاريخ تشكيلھا

النص بھذه الصورة ال يلزم أياً من الرئيس الجديد أو المجلسين الجديدين بطلب 
ولذا فإننى أرجو أن تضاف جملة واضحة . وضع دستور جديد يلبى مطامح الثورة

الداللة تعنى أن الرئيس الجديد األول بعد ھذه التعديالت سيكون ملزماً بطلب 
 .وضع دستور جديد للبالد

ھكذا يكتسب النص داللة األمر الدستورى القاطع للرئيس الجديد بتلبية 
 .مطالب الثورة وطموحاتھا فى نظام سياسى جديد

 

] ٤٦[عدد التعليقات 

تكوين جھاز أمن موازى 
٤٦:١٦ ٢/٣/٢٠١١تـاريخ   مصطفىتعليق  

أوافق األخ فى التعليق السابق بخصوص تكوين جھاز أمن من القوات المسلحة ما 
المانع أن يتم أستدعاء الضباط اإلحتياط وطلب تجنيد دفعات جديدة والدفعات المؤجلة 
وھى التكلف الدولة رواتب ويكون معھم األمن المركزى وينتشروا فى البالد يعنى لو 

يبدو أن وزير  -كان فيه عساكر أمن مركزى حول مستودعات األثار كانت سرقت 
عندما يجد ضباط الشرطة  -الداخلية يؤدب الشعب وأتركوه يبدو أنه لم يستوعب الدرس 

تكوين جھاز أمن موازى وناجح سيتسولوا مواقعھم من الشعب ويتمنوا العودة وعيب يا 
زاھى حواس تستنجد بشباب المقاومة الشعبية وعندك وزير داخليه يبدو أنك غير 

مناسب كما يعلقوا على نزاھتك أما تفرض طلبك على رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
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ما فائدتك إذن ؟؟ -بتوفير أمن اآلثار وأما تتنحى 

أعلي الصفحة

القوات المسلحة ھى بطل الثورة الحقيقى  
٢٣:٦ ٢/٣/٢٠١١تـاريخ   طارق محمودتعليق  

يناير بكل المقاييس جقيقى  25القوات المسلحة ھى البطل الحقيقى ال نتصار ثورة 
فعال وھى التى استطاعت ان تنصر الشباب النى على ما سمعت كانت واخده اوامر 

بقمع ھذه المظاھرة ولكن وعى قواتنا المسلحة بأن ال تتحول مصر الى مجزرة ويدخل 
الجيش فى مواجھات مع الشعب والوعى الكامل لقواتنا المسلحة ھى التى ادت الى 

نجاح ھذه الثورة لذا يجب ان نكون رحماء على قواتنا المسلحة ونترك فوضى 
االعتصامات وھرجلة المظاھرات ونصبر حتى يتم تعيين رئيس جديد مننخب ونطلب ما 
نشاء الن قواتنا المسلحة بدات تمل وتزھق من كثرة الھرجلة واالعتصامات والمطالبات 

دول ما سكيين فترة انتقالية بيسلمو البلد لمن يستحق ان يحكم فتحية لقوات مصر 
المسلحة 

أعلي الصفحة

دولة الفساد وليس فساد الدولة 
١:٦ ٢/٣/٢٠١١تـاريخ   محمد شعبان كاملتعليق  

يا ريت الثورة ما قامت، كنت عايش جاھل في أمان هللا، ومعتقد فقط إن الذي يسرق 
كل .. رغيف العيش ليأكله ھو الفاسد الوحيد في مصر ، اآلن أسودت الدنيا في وجھي 

ھذا الكم من الفساد ؟؟؟؟؟ هللا يخرب بيتكم ، ولكن العجيب من يقول أن الرئيس غرر 
المھم لألسف . به ممن حوله فلنبطل سذاجة يا من تحاولون أن تضحكوا على عقولنا

أنھم علمونا ونورا عقولنا ويا ليتھم تركونا جھالء حتى يستطيعوا أن يمرروا ما طاب لھم 
يا أيھا المجلس العسكري الموقر مزيد من السرعة في .. من االستخفاف بعقولنا

انا عندي ,التحقيقات ، وحكاية سن رئيس الجمھورية بدون حد أقصى أمر مفضوح تماما
سنة واسمه حسني مبارك ويريد أن يترشح للرئاسةوالقاعدة موجودة  83واحد عمره 

وھي المحافظين والمجالس المحلية وكبار رجال األعمال وفلول الحزب الوطني

أعلي الصفحة

الشرطة تتعزز 
٣٣:٤ ٢/٣/٢٠١١تـاريخ   محمد عبدالعزيز شاھينتعليق  

ما زالت الشرطة تتعززعلينا، تارة تشكو من الإلعالم وأخرى من الناس ،واللي زاد 
وغطى أنھم ال يملون من الحديث عن سھرھم على راحة وأمن الشعب وتحمل 

ونسواأنھم بذلوا الغلي والرخيص ،المشروع وغير ) والد االيه(سخفات الشعب اقصد 
المشروع من أجل الوصول لتلك الخدمة الجليلة ،وطبعاكل دا لخدمة الوطن ،ال ألغراض 

شخصية والسمح هللا سلطة،عز،منجھه ،تطاول على خلق هللا،رشوة،ظلم ،إھانات 
للشعب المطحون تحت أقدام السلطةوالنظام اللي ھم في خدمتھم ليل نھار حتى لو 
صوبو رششاتھم في صدور أبناء الشعب تحت مرئى ومسمع العالم كلة وال كاس العلم 
الشعب المطحون والمنھوب من ابن عز وابن نظيف وسرور ومبارك وسالم والخ الخ الخ 
مادام في االخير فيه محمود وجدي يستجدي نزولھم للعمل ويغدق عليھم النفحات و 

يجرؤ أن يقول)المصري(والحتى االظالم ) مش وقته(أخيه وزير المالية اليجروءأن يقل له 
وأنا من ناحية أقول لھا ياريت ماترجعي يا شر طة على االقل البلطجيه ) مطالب فئويه(

التخدم وھي متعجرفة وأكيد أكيد أكيد ان مصر فيھا رجاله ممكن بل أكيد أن 
يضحوابأرواحھم فقط من أجل الوطن وميدان التحرير بل كل ميادين مصر تشھد 

أعلي الصفحة

والحصانة...األعضاء المعينين 
٥٧:٢ ٢/٣/٢٠١١تـاريخ   محمود ابراھيمتعليق  

نحن بصدد انشاء دولة ديموقراطية يحكم فيھا الشعب نفسه ويرسم ... أيھا السادة
وتتخذ القرارات ويوافق غلى . سياسات الدولة من خالل ممثليه فى المجالس النيابية
أنه لكى يمر قرار ما .. بمعنى . السياسات عن طريق التصويت الحر داخل تلك المجالس
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أى أن صوتا . من األصوات الموافقة عليه 51داخل المجلس البد أن يحصل على موافقة 
فكيف والحال كذلك يمكن أن يكون . واحدا يمكن أم يرجح الكفة فى صالح أوضد أى قرار

ھناك أعضاء معينين داخل المجلس؟ ومن الذى سيعينھم؟ وكيف نتوقع نزاھة التصويت 
من ھؤالء األعضاء؟ أليس من المتوقع أن يصوتوا لصالح الجھة التى عينتھم سواء كانت 

ھذه الجھة ھى رئاسة الجمھورية أو غيرھا والتى من الطبيعى أن تكون ذات صفة 
ولذلك فان مقاعد المجالس النيابية ال ينبغى أن . حزبية أو تنتمى الى اتجاه معين

النقطة الثانية التى أود اضافتھا تتعلق بالحصانة . تشغل بغير المنتخبين من الشعب
لعل ھذه الحصانة من أكثر الموضوعات . التى يحصل عليھا أعضاء المجالس النيابية

غرابة فى مجال الممارسة السياسية وليس لھا مثيل فى أى مكان فى العالم ألنھا 
تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون لكل أفراد الشعب بغض النظر عن مناصبھم أو 

مواقعھم من الحكم وقد ثبت من الممارسة السياسية فى مصر أن الحصانة توفر حماية 
لكثير من االعضاء الفاسدين حتى أصبحت الحصانة ھى الھدف الرئيسى للحصول على 

مقعد داخل مجلس الشعب لما توفره من الحماية ضد المساءلة عن أنشطة 
لذلك أرجو من أن تحذف النصوص الخاصة . وممارسات يعاقب عليھا القانون الجنائى

وأن تلغى ميزات الحصانة التى يحصل , بموضوعى تعيين أعضاء فى المجالس النيابية
فالعضوية فى تلك المجالس شرف فى حد ذاته وال ينبغى وسيلة , عليھا ھؤالء األعضاء

. لتحقيق أغراض خاصة

أعلي الصفحة

نداء الى المشير طنطاوي 
٠:٠ ٢/٣/٢٠١١تـاريخ   ھدىتعليق  

نداء الى المشير طنطاوي لماذا ال تتخذ موقفاحازما مع وزير الداخلية لتقاعسه عن 
تأمين شعب مصر بصفته وزيرا للداخلية ومسئوال عن غياب جھازالشرطةبفصائله 

المختلفة عن الشارع المصري 

أعلي الصفحة

نداء عاجل الى القوات المسلحة 
٤٩:٢٢ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   جندى سابق باالمن الحربى بالجيش المصرىتعليق  

ادعو السادة اعضاء المجلس االعلى للقوات المسلحة الى ضم افراد وجنود سابقين 
من القوات المسلحةخاصة الذين ادوا الخدمة فى الشرطة العسكرية واالمن الحربى 

والمخابرات العسكرية والحرس الجمھورى خاصة وقوات الصاعقة فى انشاء جھاز امنى 
يكون تحت اشراف المجلس العسكرى االعلى للقوات المسلحة يكون عملة االساسى 

حماية امن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة

أعلي الصفحة

حسبى هللا ونعم الوكيل 
٤١:٢٢ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   طارقتعليق  

نفسى اسأل المجلس االعلى العسكرى وسيادة النائب العام عن موقف وزير الزراعة 
االسبق يوسف والى صاحب الشتالت المسرطنة فھو المسئول االول واالخير عن ھذه 
االمراض فى مصر من فشل كلوى وسرطانات والتھاب كبدى وبائى وحسبي هللا ونعم 

الوكيل ياريت يمنع من السفر اذا كان لسة فى مصر ويتم التحفظ على امواله والتحقيق 
معه مثل غيره وربنا يجازى اللى كان السبب

أعلي الصفحة

اقتراح شخصي 
٣٢:٢٢ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   اميرة فخريتعليق  

كفاية مظاھرات امام مديريات التربية والتعليم التي تستمر االن مدة طويلة صوتنا وصل 
اتمني االن ان نعمل صندوق تبرعات يدفع كل موظف وكل ولي امر وكل طالب يحب 

ھذة البلد يدفع جنية مصري فقط زي بقمنا كلنا وتضامنا في تبرعات مستشفي 
السرطان فنجمل مدراسنا بنفسنا فلنجدد فصل اطفالنا فلنجدد مستقبل اطفالنا وانا 

معكم في ھذا االقتراح 
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أعلي الصفحة

االمن و االمان قبل الحاكم والبرلمان 
٢٦:٢٢ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   احمد حسنتعليق  

أخوانى وأخوتى اعتقد انا وانتم ان الحالة االمنية المتردية التى وصلنا اليھا االن فى 
ربوع مصر تبعث على القلق الشديد من المستقبل الضبابى الذى ليس امامنا اال ان 

فالكل مكبل الحركة والكل متردد فى اتخاذ أى !!! ننتظره بكل ماھو مفجع وغير متوقع 
مبادرة او قرار فى موقعه فى عمله فى شركته أو مصنعه لماذاھذا ؟؟؟ السبب واضح 

وھو ضياع االمن واالمان فيما حولنا فى مساكنا فى شوارعنا فى مواصالتنا فى مدارس 
القلق والخوف ..... اوالدنا فى مؤسساتنا المالية فى مستشفياتنا لمرضانا والطبائنا 

من المجھول فى الغد اصبح ھو الھاجس القوى والغالب علينا فكل شئ يؤجل انتظارا 
)اھلك هللا من سببه(النقشاع ضباب خيم علينا مع ھذا االنفالت االمنى الذى حدث 

لذلك ارى ان اسبقية . ومع ھذا االنتشار الواسع العمال البلطجة والخارجين عن القانون
أولى لمجلس قواتنا المسلحة االعلى ھو فرض االمن واالمان بالقوة والجبر وأرى ان 

مسالة محاكمة البلطجية والخارجين عن القانون فى الوقت الحالى ومعاقبتھم بالحبس 
لسنوات قليلة ھو نوع من الترف مقارنة بالترويع الذى يحدثه ھؤالء المجرمين وان 

المفروض فى مثل ھذه الحاالت ومع كل ھذا االنفالت ان تنفذ احكام اعدام فورية لكل 
من يروع المواطنيين او يھدد حياتھم او يدمر ممتلكاتھم وليكن ھذا بصورة علنية 

ويسجل تليفزيونيا ليعرض على كل القنوات اليصال رسالة ردع لكل من تسول له نفسه 
ان ياتى ھذه االعمال واعتقد ان ھذا حكم اسالمى وليس فتوى شخصية الن ما نحن 

فيه ھو حرابة وحد الحرابة فى االسالم ھذا ھو التقطيع من خالف أو النفى فى االرض 
وھذا وقت تنفيذه االن ووجھة نظرى ان ھذا البد ان يكون اولوية اولى لدى مجلسنا 

الموقر تاتى بعدھا اى اولويات اخرى واال انتكست ثورتنا وضاع منا الطريق ھذه 
اما الثانية فھى جھاز االمن الذى اقتصر دوره االن على تسيير حركة المرور فى .واحدة 

طبعا ده احد ادواره وشكرا لھم لكنه الدور !! وليس فى كل الشوارع!!!بعض المناطق
ارجوا اعادة االنتشار لحفظ االمن ولكن !! السھل اما مكافحة الجريمة فاظنھا مغيبة

مش كده .....باسلوب آدمى متحضر وليس بطريقة االسياد والعبيد اوبتقطيع االيادى و
اما الثالثة فھو موضوع المسؤلين عن حدوث انفالت يوم الجمعة !!. برضه ياسادةوال ايه

يناير والذى احرقت فيه كل اقسام الشرطة وسلبت منھا اسلحتھا وأطلقت فية  28
فلول المجرمين والمحابيس من زنازينھم وروعت فيه كل بيوتنا فى نفس 

وحتى تاريخنا الحالى وقد !!! وامضينا ليلنا رجاال وشبابا فى الشوارع!!!!!!!!!! التوقيت
مر قرابة الشھر بعد حدوث ھذه الواقعة لم نسمع أى تفسير او تبرير او مسائلة الى 

مسؤل أو أى شئ يھدينا الى من كان وراء ذلك حتى يتم البدء فى اعادة ترتيب 
على اساس تنقيته ممن اساءوا اليه ولوثوه تاركين فجوة ) جھاز الشرطة(ھذاالجھاز

عميقة بينه وبين الشعب وھو احد اسباب ما نحن فيه االن مطلوب السرعة والوضوح 
.دمتم لمصر ودامت لنا مصر!!! فى كشف ھذا اللغز؟؟

أعلي الصفحة

كفاية كدة مظاھرات صوتنا وصل 
٢٤:٢٢ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   اميرة فخريتعليق  

مطالبنا مشروعة في كل المحافظات ومھمة جدا سواء كانت خاصة بزيادة االجور او 
غيرھا المطالب الخاص بالمعلمين لكن في بلدي المنيا االن مشكلة كبيرة في وجھة 
نظري الخاص امام مديرة التربية والتعليم من يوم الخميس السابق حتي يوم الثالثاء 

مظاھرات امام المديرية يطالبون بالتعين يجب ان يتاكدوا ان صوتھم وصل ويجب ان 
نعمل االن في المنيا ولكل المحافظات فلنجمل المداس نجدد المدراس في المنيا نضع 

صندوق في مديرة التربية والتعليم كل شخص يتبرع جنية مصري فقط زي بقمنا كلنا 
بتبرع في مستشفي السرطان فيجب علينا ان نحسن ونجمل مدارس اطفالنا بجھودنا 

الشخصي وال نخرب وال ندمر ويجب ان يطبق ھذا االقتراح في كل المحافظات

أعلي الصفحة

)نداء عاجل( احموا اثار مصر  
٤:٢٢ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   اميرة فخريتعليق  

ادعو كل شاب وشاب انزولوا واحموا اثار بلدنا ثروة بلدنا ثروة اجدادنا واطفالنا احموھا 
بكل ما اتويتم بقوة فرب العالمين يطالبنا بحماية اشخاص يحبون مصر بجد يحبون اثارنا 

بجد احموا اثارنا

أعلي الصفحة
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إذا كنت تبنى وغيرك يھدم 
٤٤:٢١ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   محمود الزير.دتعليق  

وھذا متبع لمن ,أو خطوات الثقة فى أي نظام جديد ھو العفو عن السجناءالسياسيين
يقرأتاريخ الثورات بل من الثورات من أغلقت سجنا وحولته لمتحف ولكن تطويل عملية 

ما تستعجلوش يا جماعة أھو (ھدفه  )30أو 20كل كام يوم (اإلفراج بالشكل الذى نراه 
لغاية ما الناس تبرد والمطالب العليا )كل يوم فيه حاجة ومطالب الثورة بتتحقق 

ألف منھم استغرق من  16وھناك تجربة الجماعة اإلسالمية فاإلفراج عن , تتنسى 
وال )1(بھدف أن تظل الجماعة فى المربع رقم )عشرة سنوات ولم ينته(حتى اآلن 2001

لقد زرت سجن الوادى الجديد السبت الماضى وسمعت أحد السجناء ,تطالب بالدعوة 
يقول أى حد ليه مفقود فى أحداث الثورة يدور عليه فى سجن الوادى ده لسه فيه 

ورأيت ناس من اللذين حاولوا دخول ,جداد فى السجن)350أكثر من (ناس بتيجى يوميا
غير ,)لو فى أسرائيل كانو ا أفرجوا عنھم من زمان(سنين فى السجن  7غزة من 

السجناء اللذين ارتكبوا ما اركبوه في ظل نظام ليس فيه أى فرص للمعارضة السلمية
والسالم.)آآآه عندى كالم كتيييير(

أعلي الصفحة

الجيش والشعب ايد واحده 
٤٢:٢١ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   احالم كامل محمدتعليق  

نعم انھم ايد واحده لم احس ابدا بحبى بل وعشقى للجيش المصرى بمثل تلك الصوره 
نعم انه جيش عظيم افتخر به ويجب ان يفتخر به كل .. اال اثناء الثوره وبعدھا وحتى اآلن

مصرى حر كنت اتابعه اثناء الثوره ومنذ اول يوم عندما نزل الى الشوارع ورأيت كيف 
استقبله الشعب فلم يخذله وكان عند حسن الظن واقسم با انه لوال ھذا الجيش 

من اجل ذلك يجب ان نحافظ على تلك .العظيم وحكمته ما نجحت ھذه الثوره باى حال 
العالقه المميزه بين الشعب والجيش وانى ارجو من الشعب ان يكون على حذر مما 

يحاوله البعض من محاوالت مستميته للوقيعه بين الشعب والجيش وايضا ارجو من 
الجيش ان يستمر فى انحيازه لجانب الشعب وتحقيق مطالبه المشروعه حفظ هللا 

الجيش والشعب وشكرا لكاتب المقال 

أعلي الصفحة

االنفالت االمنى 
٥٨:٢٠ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   مواطن مصرىتعليق  

السادة منسقى ثورة يناير برجاء إعطاء الفرصة للقوات المسلحة كى تنفذ ما تعھدت به 
واالنتباه إلى ان الوضع الحالى من المظاھرات الفئوية وغيرھا سيقودنا حتما إلى حالة 

من الفوضى ال يعلم عقباھا اال هللا ولنلتفت جميعا إلى البناء والعمل حتى ال تزيد 
االزمة عماھى عليه اآلن ولنفھم ان ھناك من ال يريد االستقراروشكرا

أعلي الصفحة

فارق كبير بين النظامين 
١٠:٢٠ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   ابراھيم حجازىتعليق  

على فكره ھناك اختالف كبير بين النظام الصينى الذى يقود ھذه االعداد المھوله الى 
التقدم ويضع العداله االجتماعيه قبل الحريه الشخصيه وبين النظام المصرى الذى الطال 
الشعب منه العداله والحريه رغم ان اننا انطلقنا الى االنفتاح االقتصادى فى السبعينات 
مع الصين اال انھم ينافسون على زعامة العالم ونحن نعانى استمرار الھبوط وفرق اخير 

ان ثورتنا جامعة للشعب المصرى والاحد يستطيع ان يقف امام الشعب اما الصين 
فالعدد كان قليال نظرا لعدد السكان ومع ذلك فقد قام الجيش المصرى بعمل عظيم 

سوف يذكره له التاريخ

أعلي الصفحة

تنفيذ مطالب الثوره 
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٠:٢٠ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   من غفوه الشعبتعليق  

رسمنا على القلب وجه الوطن تحيه الى قاده قواتنا المسلحه الذين رفضوا ووقفوا وقفه 
يناير التى وان شاء هللا  25رجال واحد ضد ارضاء الغوغاء فى تصفيه شبابنا شباب ثوره

ستحقق اھدافھا على يد امانه قواتنا المسلحه ورجاء منى كمواطن ومن شعب مصر 
عاما ان يلبى طموحاته تحيه لقاده جيشنا العظيم 30الصابر على ھمه طيله 

أعلي الصفحة

 )189( المادة  
٥٢:١٩ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   محمودتعليق  

مادة تم إضافتھا لاللتفاف حول مطالب الشعب يعني  ) 189( المادة إليى تم إضافتھا 
مجلس الشعب إليى ھما عايرنه الن ) احمد شفيق (بالمادة دي ھا تجيب حكومة 

المحافظين لسه موجدين على الكراسي وكلھم حزب واطي محذور وكمان لسه 
القيادات المحلية المنحلة أخالقيا موجوين فى كراسيھم و لما يجيبوا مجلس الشعب 
إليى ھما عايزنه يجيب الرئيس للجمھورية إللى ھما عايرنه دول حتى ممكن يجيبوا 

) لم يقدم استقالة من رئاسة الحزب إلى اآلن ( مبارك ألنه لسه رئيس الحزب الواطى 
يا جماعة الزم نخلي بالنا دول حطوا شرط للمرشحين لرئاسة الجمھورية ان ال يقل 

األسطورة ) السلمية( دون ذكر حد أقصى للسن البد أن تستمر الثورة  40عمره عن 
إلسقاط حكومة شفيق و المحافظين و القيادات المحلية و المطالبة بإنشاء دستور 

جديد 

أعلي الصفحة

مظاھرات من اجل مساندة القوات المسلحه 
٥٢:١٧ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   بورسعيديتعليق  

كل االحترام والتقدير للدكتور ابراھيم البحراوى ونتمنى ان تدرك القوات المسلحه ان 
الھدف من المظاھرات وفقا لتناول حضرتك ھو مساندتھا من اجل مكافحة الفساد 

واالستبداد واقصاء حكومه قد يشوبھا شكوك الوالء للنظام السابق

أعلي الصفحة

األنفالت األمني 
١٠:١٧ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   )مغترب مصري ( طارق تعليق  

البلد دلوقتي بيحكمھا البلطجية مش الجيش و ال حكومة شفيق كدة الحمد  مطالب 
الثورة المشؤومة كلھا أتحققت

أعلي الصفحة

شرف خدمة الوطن 
١٣:١٦ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   mohamedتعليق  

من أراد ان يخدم الشعب وينول شرف خدمة الوطن يجب ان ينسى مصالحة الشخصية 
إن ھذا الواجب المقدس أولى بكثير من الوالء لألصدقاء  --ھكذا يفعل الشرفاء  --

والزمالة خصوصا وإن كانت مبنية على أخذ حقوق االخرين أو كانت مبنية على قانون 
.إن األخالص للشعب والوطن أولى بكثير من األخالص للنظام الفاسد. غير عادل

أعلي الصفحة

نداء لقادة الجيش 
١:١٦ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   Mohamedتعليق  
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 ] األخير  ] [التالى  ] [٢] [١١] [السابق السابق   ] [األولى األولى   [

من أراد ان يخدم الشعب وينول شرف خدمة الوطن يجب ان ينسى مصالحة الشخصية 
إن ھذا الواجب المقدس أولى بكثير من الوالء لألصدقاء  --ھكذا يفعل الشرفاء  --

والزمالة خصوصا وإن كانت مبنية على أخذ حقوق االخرين أو كانت مبنية على قانون 
.إن األخالص للشعب والوطن أولى بكثير من األخالص للنظام الفاسد. غير عادل

أعلي الصفحة

كشف ملفات الفساد 
٤٢:١٥ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   خديجةتعليق  

واحيطكم علماً بأن ھذا الشعب الكريم .لما اشرت إليه.إلى السيد إبراھيم شكراً لك 
فھو شعب أبى عنيد أكتسب من التجارب .العظيم التصلح معه التجربة الصينية أوالنازية

السابقة الجلدوالمثابرةكما ان شبابه وعجائزه وصغاره على قدر كبير من 
كلنا خالد ..(وھو بكل اطيافه مصر على التغيير وكشف الفساد وهللا معنا.الذكاءوالوعى

).سعيد

أعلي الصفحة

اصبروا قليال ايھا الناس حتي تحرق المستندات وتھرب األموال واألوالد 
٥٥:١٤ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   مسلم من كنداتعليق  

قاعدةعامة، وبال تحيز، كل من كان يحتل مركزا قياديا في الحزب الوطني او له عالقة 
بمؤسسة الرئاسة سواء عن طريق التعيين او اإلنتخاب، سواء سرق ام لم يسرق، 

افسد ام لم يفسد، ال يمكن الوثوق به او بھا في اي مركز قيادي لحين اعادة التأھيل 
قد يظلم البعض، ولكن المخاطرة بمستقبل مصر والشعب . علي المدي الطويل

ھل ھذا صعب الفھم؟ . المصري وثورته اكثر ظلما واعم ضررا، بل ھو جريمة كبري
. الشباب فھموا ھذا فما بال الشيوخ؟ ام ھي علي قلوب اقفالھا؟

أعلي الصفحة

عندى حل بمناسبة مكافحة الفساد 
٣٨:١٤ ١/٣/٢٠١١تـاريخ   عادل التونىتعليق  

 -: ممكن جدا ياسادة نوفر ماليين الجنبھات بطريقى سھلة وبسيطة وھى كالتالى 
عندما يحضر الى منزلى محصل الكھرباء أو الغاز أو المياة نجد ان الفاتورة مدون عليھا ( 

طيب لو الوزارات !! طبعا السيد المحصل وكالعادة مافيش فكة ) قرش  35.30( مثال 
والفرق يبقى لصالح البلد مش  ) 35.50أو  35.25( مثال .. المعنية منعت كسر الجنيه 

!!!!)تعمل كام مليون .. تخيل القروش الصغيرة دى .. لصالح فرد واحد 

أعلي الصفحة

 

: االسم 

البريد 
:االلكتروني 

موضوع 
:التعليق 
:التعليق 
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أضف التعليق

 

.

المصرى اليومجميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة      
المصرى اليوم  و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة   

أتصل بنا اتفاقية االستخدام |  الرئيسية | 
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