Page 1 of 8

تاريخ العدد

اآلنتقال الى

المصرى اليوم | ثورة مبارك البيضاء المطلوبة ..األھداف والنتائج

الثالثاء  ٢٥يناير ٢٠١١

اختر صفحة

المواضيع الرئيسية

عدد

٢٤١٧

أعداد سابقة

الرجوع English
لعدد اليوم

أﺧﺗﺎر اﻟﻌدد

اطبع الصفحة

الرئيسية | مساحـــــة رأى

ارسل لصديق

ابحث

اضافة تعليق

الرئيسية
رسالة من المحرر
قضايا ساخنـــــة
اخبــار الوطن
خبر من كل محافظة

رياضــــــــــــة
اقتصــــــــــاد
مساحـــــة رأى
حوار
اخبــــار العالم
حوادث و قضايا
دراما
سينما
السكوت ممنوع
زى النھارده
تحليل اخبارى
صفحات متخصصة
فنون
أخيرة

أعمدة العدد
خط أحــــــــمر
 ٧ايام
خارج النص
صباح الفل يابلد
تخاريف
وجھة نظر
عابر سبيل
الكثير من الحب
صوت وصورة
اصطباحة
على فين

ثورة مبارك البيضاء المطلوبة ..األھداف والنتائج
بقلم د .إبراھيم البحراوى

أبحث

٢٠١١ /١ /٢٥

لست أدرى لماذا نضيّع الوقت فى مساجالت صحفية حول ما إذا كانت الثورة
التونسية يمكن أن تتكرر فى مصر أم ال؟! ھذا الجدل العقيم يعكس موقف
فريقين ،األول يريد عدم التقدم بالحياة المصرية إلى األمام ،لذا يحاول بكل
الحجج إثبات أن ھناك فروقاً جوھرية تحول دون تكرار الثورة فى مصر ،أھمھا
نظام الدعم الذى يخفف على الفقراء معاناتھم ،ويقلل شعورھم باالحتقان،
وأيضاً وجود حالة من حرية التعبير فى الصحف وعلى شبكات اإلنترنت ،تسمح
للمعارضين بالتنفيس عن أفكارھم وفض شحنات التوتر فى نفوسھم ،وھما
أمران لم يشأ نظام الرئيس بن على السماح بھما.

اقرأ المزيد من مساحـــــة رأى
 zمصر وثورة تونس
 zنساء تونس ونجاح الثورة
الشعبية
 zلماذا يختل المنتحر أو يترك
ابنته وحيدة؟
 zرانديفو الثورة
 zحتى ال تفقد القاھرة روحھا
 zعصر الخدمات وعلومه
الجديدة

أما الفريق الثانى فيدفع بكل طاقاته الفكرية فى اتجاه تكرار التظاھرات ،بغض
النظر عن الفوضى المدمرة التى يمكن أن تنتج عنھا فى الحياة المصرية،
وحيث إننى ال أنتمى إلى أحد الفريقين فكرياً ،فإننى أختار طريقاً ثالثاً يھدف
إلى دفع مصر إلى آفاق التقدم بعيداً عن المضاعفات الخطرة ،وھذا الطريق ھو
مطالبة الرئيس مبارك بإطالق ثورة بيضاء سلمية.
إن ھذا الطريق الذى أختاره وألح عليه ليس حكراً على شخص أو مجموعة
أشخاص ،فھناك المئات من األكاديميين ورجال السلك الدبلوماسى
والصحفيين ورجال األعمال قد اختاروا ھذا الطريق ولبّوا الدعوة لالنضمام إلى
اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى منذ عام  ،٢٠٠٢تحت
شعار اإلصالح من داخل النظام الحاكم .إن ھؤالء وألوفاً غيرھم يتمنون لمصر
السالمة واالستقرار المبنى على التقدم اآلمن ،وليس الجمود والركود
المشحونين بالخطر ،ويتمنون النمو والرفاھية لشعب مصر بجميع طبقاته
وأبنائه ،وليس لشريحة قليلة العدد ال تزيد على المليون تسيطر على الحكم
واإلدارة والثروة الوطنية .إن أصحاب الطريق الثالث يتمنون أن يتم تصحيح
السياسات والممارسات الخاطئة بواسطة عملية سلمية تقوم على التوافق
والتراضى بين الحكم والمواطنين.
إننى لن أيأس من ھذا الطريق اآلمن ،فلقد شرفت بالعمل فى لحظة تاريخية
كبرى عام  ١٩٧٣تحت قيادة الفريق جوى محمد حسنى مبارك ،عندما كلفت
ضابطاً برتبة المقدم بالسالح الجوى ،وسمعت من الضباط والطيارين الكثير عن
سماته القيادية الرفيعة .وألننى على يقين من التصاق السمات اإليجابية
بصاحبھا ،فإننى أطالب الرئيس بقيادة ثورة بيضاء ال تقطع رقاباً ،بل تقوّم
اعوجاج الرؤوس والعقول ،وال تبتر األيادى ،بل تستعيد حقوق الشعب ممن
تعدوا عليھا بالنھب ،وال تسفك الدماء ،بل تطلق طاقات اإلبداع بتوفير التعليم
العصرى لكل أبناء مصر ،لتمكينھم من فرص العمل والرزق ،وبفتح األبواب
لتطبيق األفكار الخالقة القادرة على تطوير حياة المصريين ،وتحقيق معدالت
تنمية مرتفعة ،وإنجاز ثورة إدارية تدير قدرات البشر المصريين العمالقة ،وترفع
من كفاءة الثروة البشرية المصرية ،وتحسن استثمار رأسمال مصر البشرى ال
أن تھدره فى بحار اليأس والبطالة والضياع الفكرى والمعنوى ومشاعر الظلم
االجتماعى المريرة.
ثورة بيضاء ال تسمح ألصحاب النفوذ باالستيالء على ثروات البالد الطبيعية
والمالية وتترك الماليين يعيشون على الفتات المسمى بالدعم .ثورة ال تسمح
بأن يحصل موظف فى مؤسسات مملوكة للشعب على راتب يتجاوز المليون
جنيه شھرياً ،بينما يتقاضى الماليين من أبناء الطبقة الوسطى العاملة
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بالحكومة رواتب ھزيلة ال تكفى لحياة شبه كريمة ،وال تمثل أجراً عادال ً عن
أعمالھم ،مثل أساتذة الجامعات والصحفيين واألطباء والمھندسين واإلداريين
والمدرسين والمحامين وغيرھم ممن يمثلون العمود الفقرى لوظائف الدولة
وأمنھا القومى .ثورة تضع معيار الكفاءة فى الوظائف العامة أساساً للتعيين،
وليس معيار التبعية والمحسوبية والوساطة.
ثورة بيضاء يا سيادة الرئيس تحقق التقدم الحضارى لمصر ،لتلحق بماليزيا
والھند والبرازيل وتركيا وغيرھا من الدول التى كانت أقل منا تقدماً ،فأصبحت
اليوم فى مقدمة موكب الحضارة العالمية بمعدالت نموھا واالرتقاء بأحوال
شعوبھا وبرفع مستويات اإلنتاجية والدخول لدى أبنائھا وبإتاحة مساحات
واسعة من الحريات الديمقراطية والمشاركة السياسية لقواھا االجتماعية
واألحزاب المعبرة عنھا ،وبتمكين العلماء وأساتذة الجامعة من أدوات العمل
التعليمى والبحث العلمى المتقدم ومستويات الحياة الالئقة بالتفرغ العلمى
والالزمة له.
أرجو أن يكون واضحاً أن ھذا النداء للرئيس ليس نابعاً من محاكاة للحالة
التونسية ،فلقد عبرت عن مضمون النداء بانتظام فى عمودى األسبوعى
بصحيفة »الوفد« تحت عنوان )رؤية سياسية( ،منذ عام  ،٢٠٠٢ثم بمقالى
نصف الشھرى بـ»األھرام« ،ثم فى الجلسة األولى للجنة مصر والعالم بأمانة
السياسات أمام السيد جمال مبارك ،أمين السياسات ،ورئيس اللجنة د.
مصطفى الفقى ،واألعضاء .لقد طالبت بمكافحة ثالثية الفقر والفساد
واالستبداد ،كشرط ضرورى لتحسين مكانة مصر الدولية ودعم سياستھا
الخارجية.
لقد كان الكثيرون يضغطون حتى آخر اجتماع فى ھذا االتجاه ،مثل الدكتور
صبرى الشبراوى ،صاحب مقولة »االحتكار يقتل االبتكار ويؤدى إلى االنھيار«
والذى طالب أمين السياسات بقيادة حملة لمكافحة الفساد وتطھير النظام
أمام جميع األعضاء فى االجتماع المشترك للجان واألمانة ،وكان الدكتور
مصطفى الفقى دائماً مطالباً بالتوزيع العادل لثمار التنمية االقتصادية وإشعار
المواطن العادى بھا ،ويشاركه د .سمير رضوان وآخرون ،وكان اللواء الدكتور
أحمد عبدالحليم والسفير محمد بسيونى والدكتور اللواء محمد شفيق
وآخرون فى مقدمة من صمموا على أن يشمل تعريف لجنة مصر والعالم
المفھوم األمنى القومى أبعاد التنمية الشاملة والعدالة االجتماعية وتلبية
حاجات المواطنين فى فرص العمل واألجر العادل والخدمات السكنية
والتعليمية والصحية الميسرة.
وكان السفير عبدالرؤوف الريدى مطالباً دائماً بإطالق اإلصالح الديمقراطى،
وشاركه آخرون كثيرون من األعضاء المخلصين لقضية النھضة المصرية
حصى.
الشاملة لصالح كل المصريين ،واألمثلة فى ھذا الباب ال ُتعد وال ُت ْ
إن مطلب الثورة البيضاء السلمية القائمة على التوافق والتراضى بين النخبة
األكاديمية والثقافية والسياسية ،ھو إذن مطلب مصرى عريق ،وإذا كانت
أحداث الثورة التونسية تذكرنا به ،فذلك يعنى أن النخبة المصرية مازالت
حريصة على أمن مصر القومى بمفھومه الجامع بين حماية الحدود الخارجية
وسالمتھا ،وبين ضمان التماسك االجتماعى وتحقيق المساواة بين المواطنين
وخلق مجتمع اإلبداع والرفاھية للجميع.
إننى أطالب الرئيس بأن يصدر أوامره لجميع لجان أمانة السياسات بالعودة
بنفس الحماس األول إلى تدارس أھداف وآليات ونتائج الثورة البيضاء المطلوبة،
ثم عقد جلسات استماع مشتركة بين أمانة السياسات وأحزاب المعارضة
ومنظمات المجتمع المدنى للتوافق على صناعة مستقبل أفضل لمصر عبر
التوافق والتراضى السلمى اآلمن والبناء.

عدد التعليقات ][٣٨
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kolo kalaam
تعليق mohammed

تـاريخ ٥١:٧ ٢٠١١/١/٢٦

انا قريت شوية من ھنا و شوية من ھنا لقيت ان الكالم مش ماشى مع بعضة بمعنى
انة اى ھرى و خالص  30سنة و دلوقتى ھتحصل ثورة بيضا  ...انت عارف البيضة
دلوقتى بكاااااااااااام
أعلي الصفحة

ھيه موش فوضى
تعليق مواطن مصرى

تـاريخ ٥٨:٠ ٢٠١١/١/٢٦

ان االوضاع الراھنه فى مصر تدعو الى القلق بما اللت اليه من تردى فى االوضاع
االقتصاديه والسياسيه نعم دق ناقوس الخطر احذرو فكرو اتخذو القرار الصائب ال يجب
ان ننقاد وراء غغضبنا لكى نسير دون ان نعى فى طريق مظلم الى المجھول االشد
ظلمه لقد اعتدنا ان نقف صفا واحدا فى االزمات فلماذا االن نبتعد ونتفرق ونصب غضبنا
على انفسنا ونساعد مدعى االصالح من التيارات المختلفه على ان يقودونا الى طريق
الفشل والضياع اذا حدث ذللك ستحاسبنا االجيال القادمه على ضعفنا وعدم مسؤليتنا
تجاه انفسنا اوال ومن ثم الوطن انا ال ارى وكثير من المخلصين لھذا الوطن اال حطب
نعم اقولھا ثانيتا حطب لنار وقودھا الناس والحطب يشعلھا المنافقين واعداؤ الوطن
وينفث فيھا من وراؤھم الشيطان اللذى يحاول حصارنا ليفك رباطنا اللذى قال عنه
الرسول صلى ﷲ عليه وسلم عن شعب مصر فى رباط الى يوم الدين ال وثمانين
مليون ال واكثر لدعاه الفوضى والفساد لكى يغمو اعيننا عن ادوات التقدم ووسائل
النھوض وبناء انفسنا وبالتالى وطننا بحجه فيما بعد سيكون االصالح نعم ھناك فساد
وكثر واستفحل لكن مايريدوننا ان نفعله ھوا الفساد والظلم بعينه والسؤال ھنا لماذ
كلھا جھات ومنظمات وحركات ماھى اال ادوات لخلق الفوضى بالبلدى كده عايزين
يخربوھا ويعدو على تلھا ويوزعو الكوم فيما بينھم بس عشان خاطرى ابقو شوفو
الحطب بحاجه انشا حتى شويه بنزين كل واحد يعرف ھوا عايز ايه من وطنه ويقدر
يديله ايه من عمره
أعلي الصفحة

ال يخرج موسى من عباءة فرعون
تعليق انس

تـاريخ ٢٠:١٩ ٢٠١١/١/٢٥

ال يمكن ان يجتمع الضدان ال يمكن ان يكون المفسدون ھم انفسھم قادة االصالح
التبحث عن موسى في عباءة فرعون واال فأنت واھم او مضلل كبير
أعلي الصفحة

اتسلوا
تعليق حمودة

تـاريخ ٥٥:١٨ ٢٠١١/١/٢٥

اقول للمطالبيين بالثورة البيضاء مثلك والشبراوى والفقى اتسلوا اتسلوا خليكم تتسلوا
أعلي الصفحة

انت بتنفخ فى قربه مخرومه يا دكتور
تعليق alrahal

تـاريخ ٤٠:١٤ ٢٠١١/١/٢٥

انت بتطالب بالكالم ده من  2002ايه الجديد من تاريخه ھل حال المصرين انصلح ؟
بالعكس ده بيتدھور اكترواكتر
أعلي الصفحة
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سيادتك ذكرت رأيك وآراء أناس أخر  ..ولكنك لم تذكر آراء آخرين ممثل أحمد عــز
وجمــال مبــارك
تـاريخ ٥٣:١٣ ٢٠١١/١/٢٥

تعليق رفعت محـــفوظ

فھل نطمع من سيادتك أن تخبرنا بآرائھم نحو التغيير المنشود الذى طالبت به أنت
وزمالئك الذين ذكرتھم؟؟؟
أعلي الصفحة

اطمئن
تعليق صالح

تـاريخ ٣٦:١٣ ٢٠١١/١/٢٥

اطمئن طلبك مرفوض كما رفضت مطالبات اقل من ذلك بكتير وما دمت كنت قريبا
فالمفروض ان تعلم ذلك الوضع مختلف عندما تكون رئيس عن اى وظيفة اخرى
واسألوا ..........
أعلي الصفحة

ھو لسه فى حد بينادى
تعليق بيبو

تـاريخ ١٠:١٣ ٢٠١١/١/٢٥

يا دكتور فى ناس ماتت وھى بتنادى ولكن حقوقھم لن تمت فا

كفيل بردھا لھم.

أعلي الصفحة

لقد قالھا ھو نفســـه " ...سيــــــبھم يتسلــّوا"
تعليق ســـنابل

تـاريخ ٧:١٣ ٢٠١١/١/٢٥

لقد قالھا ھو نفسه لكن ھناك من يصرّ أال يسمعھا "سيــــــبھم يتسلــّوا"  ..فھل أنت
تتسلى بنا يا دكتور  ،ان كنت فإقرأ إذا التعليقات لتعلم ان تلك التسلية ال تخدع إال
صاحبھا وكاتبھا وال احد عاد يصدقھا
أعلي الصفحة

َكالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِ ِھ ْم َما َكا ُنوا ي َْكسِ بُونَ
تعليق م .أحمــد الســـــيّد

تـاريخ ٥٣:١٢ ٢٠١١/١/٢٥

إذا الشعب يوما أراد الحياة  ..فالبد أن يستجيب القدر  .........ھل رأس الفساد لثالثين
عاما يكون نفسه رأس إلصالح ما أفسد  .....أعطني حاكم واحد على مدى التاريخ
البشري دام ثالثين عاما رأسا متحكما لدولة للظلم والفساد إستيقظ ضميره بعد موت
وقاد بنفسه إصالح ما أفسد ثالثين عاما؟
أعلي الصفحة

كسر الطوق
تعليق عبد ﷲ

تـاريخ ٤٢:١٢ ٢٠١١/١/٢٥

قسما با كان بودي و تمنيت ان يستجيب الرئيس مبارك للدعوة التي تطلقھا االن يا
دكتور ....لكني  -و ھذا حال أغلب ھذا الشعب -كفرت بالنظام الحالي و اصبح في حكم
علم اليقين انه لن يأتي خير لھذا البلد على أيديھم ...و ھذه ھي محصلة  30عاما من
خيبات االمل المتراكمة طبقة فوق طبقة حتى اصبحت مصر على بوابة الفوضى التي ال
يريدھا احد ...الحاصل اليوم يا دكتور ان الشعب ادرك ان كسر ھذا الطوق الذي يعيق
نموه و تطوره ھو بداية الطريق السليم .الماليين باتوا على اقتناع ان ثمنا ما البد ان
يدفع للتخلص من ھذا الطوق.
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أعلي الصفحة

لقد أسمعت لو ناديت حيا  ...ولكن ال حياة لمن تنادي
تعليق ســـنابل

تـاريخ ٣٩:١٢ ٢٠١١/١/٢٥

عشم إبليس في الجنة
أعلي الصفحة

رحم ﷲ كامل الشناوي و)ال تكذبي(
تعليق توني سيد حسين

تـاريخ ٤:١٢ ٢٠١١/١/٢٥

أكاد أصدق الكاتب بل أكاد أؤيده في كل ماجاء في مقاله وأضيف أمرا أراه أكثر أھمية
يتقدم أي إصالح وھو إبعاد المحتكرين وأساتذة التبرير ودعاة مايسمي الفكر الجديد من
لجان التنظيم و السياسات واإلعالم والدعوة والالفكر من الحزب والحكومة وإقالة
الحكومة وتشكيل حكومة ائتالفية من كل األطياف السياسية دون استثناء أي تيار
كاإلخوان والشيوعيين والناصريين وغيرھم لفترة انتقالية .....لو حدث ذلك لكنت وغيري
من المعارضين نھرول لإلنضمام للحزب الوطني بعد التطھير......لعله حلم يراودني أرجو
أال أفيق منه أو ھو ذنب أوقيد أرجو أال يغفر الذنب أويكسر القيد مع خالص تقديري
لقصيدة كامل الشناوي ; )ال تكذبي(
أعلي الصفحة

عفوا ..سيدي لقد نفد رصيدكم  ..والنداء االخير ان تنسحبوا
تعليق م.ســمير ســعيد

تـاريخ ٢:١٢ ٢٠١١/١/٢٥

سيدي الدكتور  /مقالكم به سخرية الذعة ..فنداءكم لمن أفسد ..ان يثور على
الفساد ،!!.ولمن أحتكر لمدة ثالثين عاما السلطة والثروة والنفوذ وتزوير االنتخابات ..ان
يثور على االحتكار والتزوير !!..فالحزب الوطني ولجانه في أفضل أحواله تجمع ألصحاب
المصالح الخاصة واغلبھم )إال من رحم ربي( من اآلفاقين والمنافقين المتمركزين حول
السلطة والمستفدين من احتكارات السلع والخدمات والتوكيالت التجارية ونھب اراضي
الدوله ،فھو اقرب الى تنظيمات المافيا ممارسا القمع المادي بإستخدام القبضة اآلمنية
والمعنوي بتوظيف إمكانيات الدوله في قمع الشعب المصري وإخضاعه فھو جھاز قمعي
أكثر منه تنظيم سياسي ،سيدي لقد نفد رصيدكم ،والنداء االخير ان تجلو عن مواقعكم
التي احتلتوھا غصباً وقھراً وقو ًة.
أعلي الصفحة

االنتقال السلمي لبر االمان أو الفوضة التامة
تعليق sherif

تـاريخ ٣٨:١١ ٢٠١١/١/٢٥

ھذا ماسوف يحدث إما االنتقال السلمي لبر االمان أو قمة الفوضة .من الذي يقرر؟!
الشعب مع الحكومة وليس احدھما وحده .يجب تنفيذ اقتراح حسنين ھيكل باقامة
ھيئة جديدة ألدارة شئون مصر ھذه الھيئة مكونة من  12فرد يرئسھم الرئيس مبارك
ويتكونوا من اكبر الكوادر فى كل المجاالت وتكون مدة عمل ھذه الھيئة  3سنوات يقوم
خاللھا وضع دستور كامل جديد لمصر ووضع خطط لتطوير المحاور االساسية لتنمية
مصر ويأتى على رئس ھذه المحاور )التعليم(ومن ثم )الزراعة(ھذين المحورين كانوا سر
بقاء ھذا الشعب على مدار 7االف عام وعندما اتكلم عن التعليم اقصد به االخالق
وليس العلوم فقط .وعندما نستطيع الزراعة نكون احرار وبدونھا لن ننجح ابداً فى العبور
إلى براالمان وسوف تكون العواقب سيئة جدا إذا لم توضع خطط لتطوير ھذه
المحاورالثالث )الزراعة-التعليم-دستور جديد تماماً( ويجعلة عامر ويحفظ ﷲ مصر من كل
شر )ويمكرون ويمكر ﷲ وﷲ خير الماكرين(وشكراً على قراءة ھذا المقال.
أعلي الصفحة

اسالوا الطب والحكماء
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تـاريخ ٣٥:١١ ٢٠١١/١/٢٥

تعليق وسيم الحلو

ھل لو تقدم موظف عبقرى الدارة شركه عمالقه فى عمر  70سنه ھل يقبل اعضاء
مجلس االداره بتعيينه ؟مھما اوتى من عبقريه فان عمر االنسان ھو اكبر محدد لقدراته
ولو لم توافقنى انظر الى اى اعالن توظيف لتجد السن فيه شرط اساسى كيف ھى
قدرات اى عالم عبقرى عندما يصل لسن  82عاما ارجو من اعظم اساتدة الطب االجابه
على سؤالى يمكن اكون خرفت ياسيدى انا احب الرئيس مبارك ولن اجادل من يقول
ان ھناك  30عاما من االنجازات ولكن من حقنا ان نجرب افكارا اخرى
أعلي الصفحة

منذ متى تنادى يا دكتور
تـاريخ ٦:١١ ٢٠١١/١/٢٥

تعليق dr.bero

لقد اختفت الطبقه المتوسطه .وھى كانت تمثلنا نحن الموظفين.فأصبحنا من الفقراء
والطبقة االخرى ھم االثرياء يزدادوا ثراء والفقراء يزدادوا فقرا.فلمن ننادى.حسبنا ﷲ
ونعم الوكيل
أعلي الصفحة

ال لتخدير الشعب
تعليق وليد

تـاريخ ١:١١ ٢٠١١/١/٢٥

يا سيدي من كان جزأً من المشكلة ال يمكن أن يكون جزأ من الحل "وصاحب السمات
الرفيعة" و "ذو الحكمة البالغة" أوصلنا إلى الدرك األسفل في الدنيا ,فيكفيه ھذا ويكفينا
ھذا فالرجل غير مؤھل ال عقليا وال نفسيا لما تقول بعد سنين من الحكم العجاف وقد
تيبس كل شيء فيه بدأ من قلبه وعقله حتى مفاصله ,كن حصيفا وافطن من تخاطب
ايھا الطيار
أعلي الصفحة

قاعدة وباي باي
تعليق يوصف الصديق

تـاريخ ٤٥:١٠ ٢٠١١/١/٢٥

سيدي ،طبّق ھذه القاعدة السارية بنجاح منقطع النظير منذ 30عاما} :كل من قرب من
الرئيس كان األكثر فسادا ،وكل من بعد عنه كان األكثر صالحا{ ،لذا -وبالمنطق -لن
يستمع الرئيس ولن يصل إليه إال صوت األقرب فقط ،وباي باي لخطابك.
أعلي الصفحة

كالم في كالم
تعليق طارق نصر

تـاريخ ٤٤:١٠ ٢٠١١/١/٢٥

الكالم معلوش فلوس الكل قاعد يتكلم و يتكلم بس فعل مفيش يا سيدي الركود و
الجمود السياسي و بقاء حكام يحكموا حتي يامر ﷲ امرا كان مقضيا يؤدي الي نتيجة
واحدة اال وھيا الفساد و التخلف و ال اعتقد ان ما لم يتم تداركه في  30سنة سوف يتم
تداركه في الوقت الحالي اصل الي باقي من العمر ميش قد الي راح الحل ھوه التغيير
و ليس ھناك حل اخر اما الكالم و الرغي الكتير ممنوش فايدة الن الي قعدين علي
الكراسي ھمھم االول ھو الكرسي و ليس شيئ اخر
أعلي الصفحة

قلبي معاك
تعليق عصام

تـاريخ ٣٤:١٠ ٢٠١١/١/٢٥
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وﷲ انا معاك شخصيا وعارف ان مصرلسه بخير ومننساش ان قوتنا في تماسكنا نحل
مشاكلنا بالعقل ويغلب العقل على اي شيء تاني ألنمن غير كده ھنخسر كتير
سسسسسسسسسسالممممممممممممممممممم
أعلي الصفحة

لتبدأ الحكومة بنفسھا
تعليق Dr.Fahmy

تـاريخ ٢٨:١٠ ٢٠١١/١/٢٥

ثورة مبارك البيضاء تبدأ بأن يغير المادة  77و76و  88وأن يتخلى عن الرئاسة ويضع حدا
للطمع السلطوى حينئذ سينصلح الحال
أعلي الصفحة

لتبدأ الحكومة بنفسھا
تعليق Dr.Fahmy

تـاريخ ٢٧:١٠ ٢٠١١/١/٢٥

ثورة مبارك البيضاء تبدأ بأن يغير المادة  77و76و  88وأن يتخلى عن الرئاسة ويضع حدا
للطمع السلطوى حينئذ سينصلح الحال
أعلي الصفحة

كالم نظري
تعليق د /حنفي البوھي

تـاريخ ٤٦:٩ ٢٠١١/١/٢٥

تحياتي لك استاذي الكريم د /إبراھيم ،وتحية لكل المخلصين من أبناء ھذا الوطن وھذه
األمة اإلسالمية ،وبعد ..أتفق معك في الدعوة وأختلف معك في من توجه إليه ھذه
الدعوة ،نعم نريد ثورة بيضاء وبكالم عملي تغيير في كل مجاالت حياتنا  ،ولكن ھل تظن
بأن من استمر في الحكم لمدة  30عام بقادر على تغيير ما خل ّفه من مآسي على كل
األصعدة .ال ياسيدي دعوتك مقبولة لكن توجه إلى الشعب ،البد ان نقف جميعا ضد
طغيان المليون الحاكم الذي يستأثر بالثروة والحكم ومنھا الرئيس حسني مبارك
نفسه ،ولقد ذكرت البرازيل وماليزيا فھل في ھذه الدول يظل رئيس الجمھوري متمسكا
بالحكم مدى الحياة .باختصار دعوة كريمة ولكن ينبغي أن توجه لكل الناس في مصر ما
عدا الحزب الوطنى ومن يدور في فلكه.
أعلي الصفحة

ثورة مبارك البيضاء المطلوبة
تعليق عبدالمنعم الغياتى

تـاريخ ٣٩:٩ ٢٠١١/١/٢٥

سيدى كفايه خمس سنوات لكى تثبت كفائه فى منصب من الماصب واذا لم تغير الى
االمام فاذاكان كماتصفة فيجب االنساب بدون ثورة بيضاء أو حمراء ويجعلة
عامر""""""""""
أعلي الصفحة

] األولى [ ] السابق [ ] ] [٢] [١التالى [ ] األخير [

االسم :
البريد
االلكتروني :
موضوع
التعليق :
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الريس نائم
تـاريخ ٢٧:٩ ٢٠١١/١/٢٥

تعليق احمد الشافعي مازن

ال اظن ان مبارك في حالة يقظه من ھذا الكالم
أعلي الصفحة

اوافقك استاذنا الفاضل بشرط
تـاريخ ١٦:٩ ٢٠١١/١/٢٥

تعليق ابراھيم ابو الركب

ان يقوم بھذة التورة البيضاء التخب المصر ية من اساتذة القانون اللدستورى والعلماء
والوطنين المصريين باالضافة الى النخب المصرية التى انضوت تحت لواء امانة
السياسات وال مانع من تسمية قوى الثورة البضاء بامانة سياسات مصر وتكون بدون
امين وتقدم مقترحاتھا الى الشعب مباشرة بدون مناشدات لرءس الجمھورية المفروض
انة موظف عند الشعب قدموتا مشروعكم لصاحب السيادة الحقيقى
أعلي الصفحة

صح النوم يا دكتور
تعليق محمد البدري

تـاريخ ٥٧:٨ ٢٠١١/١/٢٥

غنت ام كلثوم "قول للزمان يرجع يا زمان" .لكن ان ننام ونستيقظ علي ما فات اوانه
ونحاول ايقاظ من مات معتقدين انه نائم فتلك من عالمات الساعة .ولكل اجل كتاب
ولكل نظام نھاية .فسبحان الذي ال يموت وال ينام.
أعلي الصفحة

ھو دة الحل االمثل
تـاريخ ٥٦:٨ ٢٠١١/١/٢٥

تعليق مواطن مصرى

عاوزين روح الزعيم سعد زغلول و ثورة " 1919الدين
 -الدولة المدنية

و الوطن للجميع" دولة المواطنة

أعلي الصفحة

كلمتين وبس أبرك من عشره
تعليق khaled

تـاريخ ٣٩:٨ ٢٠١١/١/٢٥

المطلوب شيئ صغير جدا ومحدد وسيغير كل شيئ فى مصر ويقضى على الفساد
وجميع المظاھر الفاسده فى مصر وسيھدأ الشعب لو تم اال وھو  .....تغيير ماده
الدستور الخاصه بمده الرئاسه الى فترتين فقط بحد أقصى على أن تكون المده الواحده
ثالث سنوات أو اربعه لن تفرق ھو المطلب الوحيد للشعب والشيئ الوحيد الذى لو
حدث فستكون مصر من أعظم دول العالم بالطبع ھذا يحدث الى جانب ضمانات نزاھه
انتخابات مجلس الشعب التى الزالت يد التزوير تعبث بھا
أعلي الصفحة

التغيير سنة الحياه  ..والتجديد مطلوب
تعليق م .مصطفى فتحى

تـاريخ ٣٨:٨ ٢٠١١/١/٢٥

عفواد .البحراوى "انت بنتفخ فى قربة مخرومة " ھذا الكالم كان ميعاده من  30سنة
بالتمام والكمال  ..الريس عمل الى يقدر عليه فى الفترة الى فاتت وماحدش يقدر
يقاوم فعل الزمن والسن..الريس كان على علم تام بكل الى حصل فى البلد وموافق
عليه وكل االنتخابات الماضية خير شاھد وده الى ظاھر لينا وعليه كفاية لحد كده ..
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وان لم يكن على علم أو كان غير موافق عليه فھو ايضا مسئول ويبقى برضه كفاية لحد
كده التغيير سنة الحياه  ..والتجديد مطلوب
أعلي الصفحة

ھو دة الحل االمثل
تعليق مواطن مصرى

تـاريخ ٣٣:٨ ٢٠١١/١/٢٥

عاوزين روح الزعيم سعد زغلول و ثورة " 1919الدين
 -الدولة المدنية

و الوطن للجميع" دولة المواطنة

أعلي الصفحة

انت تنادى أصم
تعليق احمد رفاعى

تـاريخ ٢٧:٨ ٢٠١١/١/٢٥

انت تنادى اصم .من ماتت ارواحھم فى ابدانھم .وھل يستوى االعمى والبصير افال
تعقلون .كيف تنتظر ان تخرج ثمرة من صندوق ماله العفن وفاحت رائحته .ھم اية للناس
كأبى لھب سيموتون على عنادھم .وسيقولون ارجعنا نعمل غير الذى كنا نعمل .ولو
ردوا لعادو .إقرأ التاريخ وافھم القرءان .وﷲ يعلم وانتم التعلمون وما اوتيتم من العلم اال
قليال.
أعلي الصفحة

و ھل تجدي المطالبه؟
تعليق د.محمد

تـاريخ ١٧:٨ ٢٠١١/١/٢٥

ھا قد استجديتم النظام جميعا كما تقول منذ  ٢٠٠٢فماذا حدث؟ ھيمن رجال األعمال
علي الحكومه بعد االقتصاد وتضخمت ثرواتھم بطريقه مريبه...تضاعفت األسعار عده
مرات ودخلت مزيد من األسر تحت خط الفقر...جري تعديل مواد الدستور كما ھو
معروف ثم ما حدث في مجلس الشعب ھذا العام من اقصاء للمعارضه...وتراجع دور
مصر علي كافه األصعده الدوليه وھا ھي اسرائيل تطل علينا من جنوب السودان و
تحرض علينا دول منابع النيل...ھذه بعض نتائج مطالباتكم يا سيدي..فأرجوكم استمرو
في مطالبكم
أعلي الصفحة

معك ولكن
تعليق سعد ربيع

تـاريخ ١١:٨ ٢٠١١/١/٢٥

يا سيدى كنت معك ومؤيد لكل ما تقول ما عدا أن تقصر الراغبين فى االصالح على
لجنة السياسات  ،ولست معك فيما ذھبت اليه أننا نحتاج لجان تدرس واالمر ال يحتمل
إنتظار دراسات ولجان ،أصابنا الملل من المجالس واللجان والدراسات  ،ونريد أن نرى
تغييرا على أرض الواقع  ،ألن المطلوب واضح كالشمس ،نتمنى أنتحدث ثورة سلمية
بيضاء دون إراقة دماء تنظر فى حكاية األجور التى ال مثيل لھا إال فى مصر حيث يكون
راتب حاصل على مؤھل ما فى وزارة ما باالالف ويكون راتب زميله سىء الحظ الحاصل
على نفس المؤھل وسنوات الخدمة فى وزارة اخرى عدة مئات على أصابع اليد
الواحدة  ،وإعادة توزيع الثروة فال يعقل أن يستولى من يسمون أنفسھم رجال االعمال
على االف االفدنة من ارض الوطن الذى نحن جميعا فيه شركاء بينما ماليين الشباب
يعانى البطالة ويعمل فى اعمال ھامشية ال تفح بيتا وال تعول أسرة  ،نريد إنتخابات
محترمة غير مزورة  ،نريد احتراما لحقوق االنسان
أعلي الصفحة

من كام سنه ؟
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تعليق asmaa

تـاريخ ١:٨ ٢٠١١/١/٢٥

يادكتور إبراھيم أنا كنت من اشد المؤيديين بإن التغيير الزم يجي من جوه النظام
اعتقادا مني أن داخل النظام يوجد كثير من الشرفاء  .وقد حاول الكثير منھم ذلك ولكن
ماذا كانت النتيجة تم إقصاء ھؤالء الشرفاء وإحالل أصحاب الثقة بدال منھم  .ولذلك لم
يعد أمامنا حل سوي اإلنتفاضات الشعبية  .فقد جفت أقالمنا وشرخت حناجرنا ونحن
نطالب النظام بتعديل سياساته  .ولكن ال حياة لمن تنادي ! إذن فليكن الخيار التونسي
ھو الحل
أعلي الصفحة

كفى تھجيصا
تعليق مصري

تـاريخ ٥٥:٧ ٢٠١١/١/٢٥

عاشت مصر ما يكفيھا تحت قيادة مبارك و "سماته القيادية الرفيعة" التى تدعيھا له
التى أوصلت مصر الى ما وصلنا إليه من إستبداد و تخلف إقتصادي و إجتماعي و
سياسي بالمقارنة بالدول التى كنا فى مستواھا عند توليه "القيادة"  ،كفى تھجيصا
بمقولة "الطريق الثالث" فالحزب الوطني أثبت فشله و لم يتغير شىءمنذ  2002و
إختراع لجنة السياسات التى ھدفھا الوحيد تلميع األبن لخالفة صاحب السمات
القيادية الرفيعة .ال طريق إال الخالص من مبارك و حزبه.
أعلي الصفحة

ثورة بيضاء تقف مع الشباب والفقراء
تعليق احمد ابو السعود

تـاريخ ٢٣:٧ ٢٠١١/١/٢٥

كل من يخاف على مصر البد ان يكرر ھذا الكالم،ودعوا تونس وما حدث فيھا حتى ال
تكون عقدة لنا ،فحتى لو لم يحدث ما حدث فى تونس لكان لزاما لنا ان ننادى بثورة
بيضاء تقف مع الشباب حتى يجد عمال ومع الفقراء حتى يجدوا حاجاتھم الضرورية .
أعلي الصفحة
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