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 الدكتور وهذه استقالة من.. االستقاالت من الحزب الوطنى، وأمانة السياسات تتوالى

 :ا نصهاهذ.. إبراهيم البحراوى، إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطنى

 1973 للتعبئة العامة واالحصاء عام عندما جاءنى خطاب التكليف من الجهاز المركزى

.. وات الجويةبالقوات المسلحة وتحديدًا بالق للعمل ضابطا برتبة المقدم، تحت قيادتكم

دافعنا موجهة إلى فلقد كانت بنادقنا وطائراتنا ودباباتنا وم داخلنى الشعور بالفخار والعزة،

.ألرضنا الوطنية صدور العدو الغاصب

راودنى 2002مصر والعالم، التابعة ألمانة السياسات بالحزب الوطنى عام  وعندما جاءتنى الدعوة باسمكم لالنضمام إلى لجنة

لة حاكمة ومكافحةالثروة الوطنية لحساب ق باألمان، فى اصالح سياسات النظام ومحاربة االستبداد والقهر والفساد ونهب الشعور

أربعين فى لىمصر فى مؤخرة األمم ومكافحة الفقر الذى فرضته عمليات النهب الواسعة ع التخلف اإلدارى والحضارى الذى جعل

.المائة من المصريين

شباب المتظاهريندريم إلى الشاب وائل غنيم، الذى اختطفته قوات األمن من بين ال أما اليوم وبعد ان استمعت ليلة أمس على قناة

صرى فى شوارعزمالئه على يد قوات األمن الم لمدة اثنى عشر يوما، وبعد أن شاهدت بكاءه المرير عندما علم بمقتل ثالثمائة من

!مصر

.أشعر بالخزى ويجرفنى شعور بالعار لهذه الجرائم الدامية فى حق شعبنا فإننى

م يطالبوننا بمكافحةصدور أبنائنا لمجرد أنه المعقول يا سيادة الرئيس ان يدور الزمن بنا لدرجة أن ندير فوهات بنادقنا إلى هل من

ويلحون علينا للنهوض بأوضاع مصر المتردية؟؟ االستبداد والفساد والفقر والتخلف

ى إلى الموتوبالضرب المفض سفك دماء شعبنا بالرصاص الحى وبالدهس تحت عجالت المصفحات التابعة للشرطة إن جرائم

تنفيذ وليستستوجب المحاكمة العادلة لكل من أصدر األوامر وشارك فى ال هى جرائم.. باالسلحة البيضاء على أيدى البلطجية

.والمناورة والتسويف الذى أراه المماطلة

.دة الرئيسالصمت عليها فالسكوت فى عرف شعبنا يعنى الرضا يا سيا ان هذه الجرائم تصمنا جميعا بالعار إذا واصلنا

يادة الرئيس قد أصابهوجيلكم يا س أن جيلى: األولى.. الثورة يا سيادة الرئيس عن حقيقتين ناصعتين ال لبس فيهما لقد كشفت

جيل طاهر، لجديدأن جيل الثورة ا: والثانية.  واحترام حقوق االنسان مسافات شاسعة التخلف، وأصبح معزوال عن لغة الديمقراطية،

الحرية والعدالةقيادة مصر الى آفاق النهضة الجادة و  يملك مفاتيح العصر ولغته ويحوز شجاعة المواجهة، ويمتلك القدرة على

.االجتماعية

ن سلمتها الى ديواناستقالتى مفتوحة بعد أ فإننى أقدم لكم.. وألننى مقاتل حر ال أملك قدرة السكوت على الباطل.. الرئيس سيادة

".أمس" الرئاسة صباح اليوم

ورًا، على بياض علىأطالبكم وأنصحكم بالتوقيع ف إننى.. أقول حفاظا على ما بقى لكم عندى من ذكرى المحارب القديم النبيل بقى أن

حكومة انتقالية تضم ليشكل ستتوصل إليها لجنة الدستور الشعبية وبتفويض كافة سلطاتكم إلى نائبكم، التعديالت الدستورية التى

.ة شعبكمالمسئولية، حقنا للدماء وحفاظا على مكانتكم وكرام وبأن تستريح بعيدًا عن.. شباب الثورة فى الدرجة األولى

.مصر وطنًا وأرضًا وشعباً  حفظ اهللا
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ةبوابة الوفـد اإللكتروني  on 
Facebook

8,378 people like اإللكترونية بوابة الوفـد .

Like

.......شارك برايك  بوابة الوفـد اإللكترونية

بانوراما للشھداء 
التحرير بميدان

www.alwafd.org
بوابة الوفد اإللكترونية

5 minutes ago

 للمطالبة بتعيينھم بوابة الوفـد اإللكترونية

تظاھر عمال 
 مترواألنفاق علي

األول قضبان الخط
www.alwafd.org
بوابة الوفد اإللكترونية

8 minutes ago

ما تفسيرك  بوابة الوفـد اإللكترونية
؟ الستقالة عصفور من حكومة شفيق

Facebook social plugin
 

مشاركته عبر  اذا اعجبك محتوى المقال يمكنك

دكتور ابراهيم البحراوى

دراسات الشرق األوسط بجامعة عين شمس أستاذ

 

 

 )11(التعليقات 

اخبار اليوم الرياضة
جدات الرياضة العربية والعالمية أخر مست أخبار

األخبار الرياضية
www.arabic.rt.com

اخر عروض السياحة الداخلية
عروض مميزة وبأفضل األسعار خالل الصيف

www.logta.com

          

0+: أصوات1  وشعورنا معك وشكرا لقادة كانت تعلم اآلجيال حب الوطن

 2011 - 02 - 08, يا سين شعراوى  أرسلت بواسطة

حقنا للدماء ,ئولية بعيدا عن المس أن تستريح" إبراهيم البحراوى لمبارك الرئيس / جلية عنوانها هو مادعى إليه د الدعوة واضحة

  " ,,,,وحفاظا على مكانتكم وكرامة شعبكم

 

0+: أصوات2 االسوانى 

 2011 - 02 - 09, محمد الفيل  أرسلت بواسطة

حاربوا  ر لكمحماكم اهللا لمصر وحما اهللا لكم مصر اتحدوا تكاتفوا حاربوا اعيدوا مص يناير 25لكا زمان رجال وهذا زمان رجال ثورة 

 مصر الجديد واملها للعهد الجديد  كل من يريد ان ياخذ منكم مصر انا فخور بكم ومصر فخورة بكم انتم نور

 

0+: أصوات3 سكرة الموت 

 2011 - 02 - 09, مصرى حر  أرسلت بواسطة

الالمبارك  بانية مباركاخيرا يا دكتور بحراوى افقت من غفلتك وادركت ما يفعله ز . تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه

بحر وتستحمى فيه يا دكتور بحراوى ان تذهب الى ال وانصحك. بابنائنا صح النوم يادكتور وعلى العموم الرجوع للحق فضيله 

 .!!! اقصد السياسات) الوساخات  (لتطهر نفسك من آثار لجنة 

 

1+: أصوات4 فليستقيل اعضاء الحزب الوطنى لينهار من الداخل 

 2011 - 02 - 09, هالة المصرى  أرسلت بواسطة

 ياسات وٕاالال يجب ان نحاسب من كانوا اعضاء فى أمانة الس.. انها سكرة الموت ال أوافق من علق على.. شكرا دكتور بحراوى

عوتهم وغيرهم بحجة لقد تم د.. االنضمام للحزب الوطنى جميعنا نعرف انهم لم يختاروا.. حاسبنا معظم الكتاب واالستاذة والمفكرين

كانت . لكثيرونفقد انضم ا السياسات وألننا جميعا كان لدينا األمل ان االصالح يمكن ان يحدث من الداخل، المشاركة فى صناعة

يرهم من الشرفاء ابراهيم البحراوى ومصطفى الفقى وحسن ابو طالب وغ األمانة بها معارضة شديدة من الداخل من الكثيرون مثل

هؤالء كانت . او مال كان ذلك بمنصب يسرقوا ولم ينكلوا بالشعب ولم يشاركوا فى الفساد ولم ينتفعوا من النظام سواء الذين لم

 لك عليها انالحزب كانت صماء ال تسمع اصوات من يريدون االصالح من الداخل ولذ نواياهم صادقة فى االصالح ولكن قيادات

شرفاء الحزب  وارجو ان يتبعك الكثير من شكرا دكتور بحراوى. تتحمل تبعات االصالح الذى فرض عليها من ميدان التحرير

انفسهم  سهم وتبرئةعليهم باالعالن عن انف. الحزب ولم يعد األمر يحتمل الصبر عليهم لم يعد األمر يحتمل السكوت على. الوطنى

اذا كانت قياداته ال  فلينهار الحزب من الداخل. اسمائهم هنا من هذا الحزب الفاسد الذى ال زال يمتلئ بالفاسدين الذين ال اريد ذكر

 متعفنة  تزال متمسكة بجثة

 

0+: أصوات5 بداية انفراط العقد 

 2011 - 02 - 09, من شباب التحرير  أرسلت بواسطة

 شكرا .. ليلحقك اآلخرون.. البحراوى حبيبى دكتور

 

1+: أصوات6 الى دكتور حسام بدراوى 

 2011 - 02 - 09, مصرى أصيل  أرسلت بواسطة

 14عادلى بعد ان خدمهم رأيت ينفسك كيف ضحى بحبيب ال.. برجاله وقت األزمة رأيت بتفسك كيف ضحى النظام.. يا دكتور حسام

ة من ضحى النظام برئيس حكومة وخمس رأيت بنفسك كيف.. يناير 28على حد قوله وبعد ان تلقى تعليماتهم يوم الجمعة  سنة
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  اإلسم

  اإللكتروني البريد

  العنوان

وى فى الحزب احمد عز رأيت بنفسك كيف ضحوا بالرجل الق.. يكونوا غافلين عنهم رجال االعمال بعضهم كان يشاركهم الفساد ولم

اعرفك معرفة شخصية .. ةان تتولى المسئول رأيت بنفسك كل هذا وقبلت.. ان استخدموه وكان غبيا ألنه تصور انه فوق النظام بعد

وتؤمن  بة الفسادوتؤمن بحقق االنسان والديمقراطية وتؤمن بحقوق المواطنة وتؤمن بمحار  واعرف انك رجل محترم تؤمن بما تقول

ا لك فى هيئة المكتب لقد تركو .. على هذه العصابة ولكن ألننى اعرفك جيدا اعرف ايضا انك لن تقدر.. بضرورة االصالح الحقيقى

تستخدم اساليبهم  ناعرف انك ل.. ليكون عينه وأذنه داخل الهيئة حتى يتحين الفرصة لعودة جمال من هم من رجال جمال المقربين

ن هذا الحزب الهش ارجوك استقيل م.. مع هؤالء الناس ال ينفع اعرف انك على خلق والخلق فى هذا الوقت.. القذرة لتحجيم دورهم

مر فى احترامك حتى نست ارجورك استقيل.. هذه المجموعة القذرة المزيفة السارقة لحقوق الوطن والمواطنين هذا الحزب العفن

لقون بك فى سلة القمامة ال تكن اداة من ادواتهم يستخدمونك ثم ي. وكبريائه وليؤمن شباب مصر ان هناك من يعتز بكرامته ونفسه

هذا . ت من الحزبلن احترمك اال اذا استقل ارجوك اسمع كالم وائل غنيم الذى قال لك.. لم يتخلصوا منك بقضية فساد وغيرها إن

 وفقك اهللا للرأى الصحيح .. شباب مصر وانا اعرف ما اقول ليس رأى غنيم فقط وانما هو رأى جميع

 

0+: أصوات7 الى دكتور حسام بدراوى 

 2011 - 02 - 09, محمد متولى  أرسلت بواسطة

 جديد فى الحزبفهل وافقت على منصبك ال.. مبارك ليخلف والده فى رئاسة مصر سمعتك اكثر من مرة تتحدث عن دعمك لجمال

مصر سينهار اذا  حتى يعود؟؟ أملى فيك وفى لتحتفظ لجمال مبارك بحق العودة؟ بالعربى يعنى هو انت حاجز له المكان مؤقتا

 الضمير  ..نايوه ضميرك هى دى الكلمة اللى كلنا محتاجين لها اال .. يدور وادرى بضميرك انت ادرى بما.. كانت االجابة نعم

 

0+: أصوات8 انت حاجز المكان وال ايه؟  -دكتور بدراوى 

 2011 - 02 - 09, محمد متولى  أرسلت بواسطة

 اجز المكان لجمالانت ح.. اريد ان أسألك سؤال ال تغضب منه.. يختلف عليه اثنين مع احترامى الشديد لشخصك الكريم الذى ال

.. ى حتى يعوداالحتمال ان تكون حاجز له الكرس مبارك وال ايه؟؟ سمعتك تتحدث كثيرا عن ان جمال مؤهل للرئاسة، اخاف من هذا

  ة برجالهبدال من ان تكون كبش فداء للنظام المستبد الذى يسهل عليه التضحي كن بطال شعبيا واستقيل من الحزب

 

0+: أصوات9 االستقاله 

 sharawy , 09 - 02 - 2011 أرسلت بواسطة

-الوطن  لحفاظ علىرايكم فى العند الذى يؤدى الى حرق وضياع الوطن الم يقسم يوما با وما-أؤيد واوافق تماما يا دكتور ابراهيم 

 . هل الحنث بالقسم يكون بهذه السهوله ارحموا بالدنا العزيزه

 

0+: أصوات10 بورسعيدي جدع 

 2011 - 02 - 09) , بورسعيد(األقطش  أرسلت بواسطة

 قبل  بل كان غريبًا عليك ما كنته من.. عليك يا ابن بورسعيد أن تفعل ما فعلته اآلن  ليس غريباً 

 لتحيا مصر حرة بأبنائها األحرار 

 

0+: أصوات11 مبروك 

 2011 - 02 - 09, نشوى ناصر  أرسلت بواسطة

 طنى كلنا فداء مصر سواء كنا وطنى او غير و . المستقبل المجهول رنبا يبارك فيك ويبارك فى مصر ويحمينا من
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