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المزيد من الموضوعات
كان الزم عشان نفوق!!!

الثالثاء 08 ,فبراير 17:50 2011

أالعيب ساسة "الجال جال"

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

«وأخيراً اعترف الرئيس» واالعتراف
سيد األدلة

إﺑراﻫﻳم اﻟﺑﺣراوى ،إﻟﻰ اﻟﺳﻳد رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ورﺋﻳس اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻰ ..ﻫذا ﻧﺻﻬﺎ:

اإلعالم المصري ..خارج معركة ميدان
التحرير

ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺎءﻧﻰ ﺧطﺎب اﻟﺗﻛﻠﻳف ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺣﺻﺎء ﻋﺎم 1973
ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺿﺎﺑطﺎ ﺑرﺗﺑﺔ اﻟﻣﻘدم ،ﺗﺣت ﻗﻳﺎدﺗﻛم ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﺗﺣدﻳداً ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﺟوﻳﺔ..
داﺧﻠﻧﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻔﺧﺎر واﻟﻌزة ،ﻓﻠﻘد ﻛﺎﻧت ﺑﻧﺎدﻗﻧﺎ وطﺎﺋراﺗﻧﺎ ودﺑﺎﺑﺎﺗﻧﺎ وﻣداﻓﻌﻧﺎ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ

الوفد والثورة والمزايدون!

ﺑﻘﻠم  :ﻣﺣﻣد أﻣﻳن

 275مليار جنيه ال غير

ﺻدور اﻟﻌدو اﻟﻐﺎﺻب ﻷرﺿﻧﺎ اﻟوطﻧﻳﺔ.

سيناريو آخر لألحداث

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

سقوط دولة الرئيس!!

اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن ،ﻓﻰ اﺻﻼح ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻧظﺎم وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﻘﻬر واﻟﻔﺳﺎد وﻧﻬب اﻟﺛروة اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻗﻠﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
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اﻟﺗﺧﻠف اﻹدارى واﻟﺣﺿﺎرى اﻟذى ﺟﻌﻝ ﻣﺻر ﻓﻰ ﻣؤﺧرة اﻷﻣم وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر اﻟذى ﻓرﺿﺗﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻧﻬب اﻟواﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﻳن ﻓﻰ

من الرصيف إلي الميدان

اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرﻳﻳن.

الثورة البيضاء التي غيرت وجه مصر

أﻣﺎ اﻟﻳوم وﺑﻌد ان اﺳﺗﻣﻌت ﻟﻳﻠﺔ أﻣس ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة درﻳم إﻟﻰ اﻟﺷﺎب واﺋﻝ ﻏﻧﻳم ،اﻟذى اﺧﺗطﻔﺗﻪ ﻗوات اﻷﻣن ﻣن ﺑﻳن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗظﺎﻫرﻳن

مكلمخانة

ﻟﻣدة اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﻳوﻣﺎ ،وﺑﻌد أن ﺷﺎﻫدت ﺑﻛﺎءﻩ اﻟﻣرﻳر ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻠم ﺑﻣﻘﺗﻝ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻣن زﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻳد ﻗوات اﻷﻣن اﻟﻣﺻرى ﻓﻰ ﺷوارع

نظرة تأملية في الثورة الديمقراطية!!

ﻣﺻر!

جزء مھم من اإلصالح
مقبرة للشھداء ونصباً للثوار

ﻓﺈﻧﻧﻰ أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺧزى وﻳﺟرﻓﻧﻰ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺎر ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم اﻟداﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﺣق ﺷﻌﺑﻧﺎ.
ﻫﻝ ﻣن اﻟﻣﻌﻘوﻝ ﻳﺎ ﺳﻳﺎدة اﻟرﺋﻳس ان ﻳدور اﻟزﻣن ﺑﻧﺎ ﻟدرﺟﺔ أن ﻧدﻳر ﻓوﻫﺎت ﺑﻧﺎدﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﺻدور أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﻟﻣﺟرد أﻧﻬم ﻳطﺎﻟﺑوﻧﻧﺎ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر واﻟﺗﺧﻠف وﻳﻠﺣون ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺄوﺿﺎع ﻣﺻر اﻟﻣﺗردﻳﺔ؟؟
إن ﺟراﺋم ﺳﻔك دﻣﺎء ﺷﻌﺑﻧﺎ ﺑﺎﻟرﺻﺎص اﻟﺣﻰ وﺑﺎﻟدﻫس ﺗﺣت ﻋﺟﻼت اﻟﻣﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرطﺔ وﺑﺎﻟﺿرب اﻟﻣﻔﺿﻰ إﻟﻰ اﻟﻣوت
ﺑﺎﻻﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﻳﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﻳدى اﻟﺑﻠطﺟﻳﺔ ..ﻫﻰ ﺟراﺋم ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن أﺻدر اﻷواﻣر وﺷﺎرك ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻔﻳذ وﻟﻳس
اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ واﻟﻣﻧﺎورة واﻟﺗﺳوﻳف اﻟذى أراﻩ.

استطالعات الرأي
في رأيك ..لماذا لم يغادر مبارك رئاسة
"الوطنى"؟

ان ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺗﺻﻣﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎر إذا واﺻﻠﻧﺎ اﻟﺻﻣت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﺎﻟﺳﻛوت ﻓﻰ ﻋرف ﺷﻌﺑﻧﺎ ﻳﻌﻧﻰ اﻟرﺿﺎ ﻳﺎ ﺳﻳﺎدة اﻟرﺋﻳس.

رغبة في تثبيت وجود الحزب
محاولة لترسيخ دعائم النظام القائم

ﻟﻘد ﻛﺷﻔت اﻟﺛورة ﻳﺎ ﺳﻳﺎدة اﻟرﺋﻳس ﻋن ﺣﻘﻳﻘﺗﻳن ﻧﺎﺻﻌﺗﻳن ﻻ ﻟﺑس ﻓﻳﻬﻣﺎ ..اﻷوﻟﻰ :أن ﺟﻳﻠﻰ وﺟﻳﻠﻛم ﻳﺎ ﺳﻳﺎدة اﻟرﺋﻳس ﻗد أﺻﺎﺑﻪ
اﻟﺗﺧﻠف ،وأﺻﺑﺢ ﻣﻌزوﻻ ﻋن ﻟﻐﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،واﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ .واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :أن ﺟﻳﻝ اﻟﺛورة اﻟﺟدﻳد ﺟﻳﻝ طﺎﻫر،
ﻳﻣﻠك ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ اﻟﻌﺻر وﻟﻐﺗﻪ وﻳﺣوز ﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ،وﻳﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎدة ﻣﺻر اﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺟﺎدة واﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻌداﻟﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﺳﻳﺎدة اﻟرﺋﻳس ..وﻷﻧﻧﻰ ﻣﻘﺎﺗﻝ ﺣر ﻻ أﻣﻠك ﻗدرة اﻟﺳﻛوت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطﻝ ..ﻓﺈﻧﻧﻰ أﻗدم ﻟﻛم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻰ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﻌد أن ﺳﻠﻣﺗﻬﺎ اﻟﻰ دﻳوان

تمھيداً لدور سياسي محتمل فيما
بعد
ال يعنى شيئاً ألن الحزب انتھى فعلياً

bmit Query

اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺻﺑﺎح اﻟﻳوم" أﻣس".
ﺑﻘﻰ أن أﻗوﻝ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻟﻛم ﻋﻧدى ﻣن ذﻛرى اﻟﻣﺣﺎرب اﻟﻘدﻳم اﻟﻧﺑﻳﻝ ..إﻧﻧﻰ أطﺎﻟﺑﻛم وأﻧﺻﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻓو ارً ،ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎض ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟدﺳﺗور اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ وﺑﺗﻔوﻳض ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻛم إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺑﻛم ،ﻟﻳﺷﻛﻝ ﺣﻛوﻣﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺗﺿم
ﺷﺑﺎب اﻟﺛورة ﻓﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ..وﺑﺄن ﺗﺳﺗرﻳﺢ ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ،ﺣﻘﻧﺎ ﻟﻠدﻣﺎء وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻛم وﻛراﻣﺔ ﺷﻌﺑﻛم.
ﺣﻔظ اﷲ ﻣﺻر وطﻧﺎً وأرﺿﺎً وﺷﻌﺑﺎً.

النشرة البريدية
اشترك معنا لتصلك
النشرة البريدية االسبوعية
أدخل بريدك االلكترونى

...%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&Itemid=280 2/9/2011

استقالة من أمانة السياسات!

Page 2 of 4

دﻛﺗور اﺑراﻫﻳم اﻟﺑﺣراوى
 onبوابة الوفـد اإللكترونية

أﺳﺗﺎذ دراﺳﺎت اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس

Facebook
Like

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

اذا اﻋﺟﺑك ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘﺎﻝ ﻳﻣﻛﻧك ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻋﺑر

بانوراما للشھداء
بميدان التحرير
www.alwafd.org
بوابة الوفد اإللكترونية

التعليقات )(11
1

وﺷﻌورﻧﺎ ﻣﻌك وﺷﻛ ار ﻟﻘﺎدة ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻠم اﻵﺟﻳﺎﻝ ﺣب اﻟوطن

5 minutes ago

أﺻوات0+ :

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ ﻳﺎ ﺳﻳن ﺷﻌراوى 2011 - 02 - 08 ,

للمطالبة بتعيينھم بوابة الوفـد اإللكترونية

اﻟدﻋوة واﺿﺣﺔ ﺟﻠﻳﺔ ﻋﻧواﻧﻬﺎ ﻫو ﻣﺎدﻋﻰ إﻟﻳﻪ د /إﺑراﻫﻳم اﻟﺑﺣراوى ﻟﻣﺑﺎرك اﻟرﺋﻳس " أن ﺗﺳﺗرﻳﺢ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ,ﺣﻘﻧﺎ ﻟﻠدﻣﺎء
وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻛم وﻛراﻣﺔ ﺷﻌﺑﻛم" ,,,,

تظاھر عمال
مترواألنفاق علي
قضبان الخط األول
www.alwafd.org
بوابة الوفد اإللكترونية
8 minutes ago

2

اﻻﺳواﻧﻰ

ما تفسيرك بوابة الوفـد اإللكترونية
الستقالة عصفور من حكومة شفيق ؟

أﺻوات0+ :

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﻳﻝ 2011 - 02 - 09 ,

.بوابة الوفـد اإللكترونية 8,378 people like

ﻟﻛﺎ زﻣﺎن رﺟﺎﻝ وﻫذا زﻣﺎن رﺟﺎﻝ ﺛورة  25ﻳﻧﺎﻳر ﺣﻣﺎﻛم اﷲ ﻟﻣﺻر وﺣﻣﺎ اﷲ ﻟﻛم ﻣﺻر اﺗﺣدوا ﺗﻛﺎﺗﻔوا ﺣﺎرﺑوا اﻋﻳدوا ﻣﺻر ﻟﻛم ﺣﺎرﺑوا
ﻛﻝ ﻣن ﻳرﻳد ان ﻳﺎﺧذ ﻣﻧﻛم ﻣﺻر اﻧﺎ ﻓﺧور ﺑﻛم وﻣﺻر ﻓﺧورة ﺑﻛم اﻧﺗم ﻧور ﻣﺻر اﻟﺟدﻳد واﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻬد اﻟﺟدﻳد

3

ﺳﻛرة اﻟﻣوت

أﺻوات0+ :

Mishmish

Ahmed

AmirOsama Mohamed Ho

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ ﻣﺻرى ﺣر 2011 - 02 - 09 ,

Alhacene

عبدالعليم

Ahmed

Mohamed

Facebook social plugin

وﺟﺎءت ﺳﻛرة اﻟﻣوت ﺑﺎﻟﺣق ذﻟك ﻣﺎ ﻛﻧت ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻳد .اﺧﻳ ار ﻳﺎ دﻛﺗور ﺑﺣراوى اﻓﻘت ﻣن ﻏﻔﻠﺗك وادرﻛت ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ زﺑﺎﻧﻳﺔ ﻣﺑﺎرك اﻟﻼﻣﺑﺎرك
ﺑﺎﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﺻﺢ اﻟﻧوم ﻳﺎدﻛﺗور وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم اﻟرﺟوع ﻟﻠﺣق ﻓﺿﻳﻠﻪ  .واﻧﺻﺣك ﻳﺎ دﻛﺗور ﺑﺣراوى ان ﺗذﻫب اﻟﻰ اﻟﺑﺣر وﺗﺳﺗﺣﻣﻰ ﻓﻳﻪ
ﻟﺗطﻬر ﻧﻔﺳك ﻣن آﺛﺎر ﻟﺟﻧﺔ ) اﻟوﺳﺎﺧﺎت ( اﻗﺻد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت!!!.
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ﻓﻠﻳﺳﺗﻘﻳﻝ اﻋﺿﺎء اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻰ ﻟﻳﻧﻬﺎر ﻣن اﻟداﺧﻝ

اخبار اليوم الرياضة
أخبار الرياضة العربية والعالمية أخر مستجدات
األخبار الرياضية
www.arabic.rt.com

أﺻوات1+ :

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ ﻫﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرى 2011 - 02 - 09 ,

اخر عروض السياحة الداخلية
عروض مميزة وبأفضل األسعار خالل الصيف
www.logta.com

ﺷﻛ ار دﻛﺗور ﺑﺣراوى ..ﻻ أواﻓق ﻣن ﻋﻠق ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﺳﻛرة اﻟﻣوت ..ﻻ ﻳﺟب ان ﻧﺣﺎﺳب ﻣن ﻛﺎﻧوا اﻋﺿﺎء ﻓﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﻻ
ﺣﺎﺳﺑﻧﺎ ﻣﻌظم اﻟﻛﺗﺎب واﻻﺳﺗﺎذة واﻟﻣﻔﻛرﻳن ..ﺟﻣﻳﻌﻧﺎ ﻧﻌرف اﻧﻬم ﻟم ﻳﺧﺗﺎروا اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﺣزب اﻟوطﻧﻰ ..ﻟﻘد ﺗم دﻋوﺗﻬم وﻏﻳرﻫم ﺑﺣﺟﺔ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وﻷﻧﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻛﺎن ﻟدﻳﻧﺎ اﻷﻣﻝ ان اﻻﺻﻼح ﻳﻣﻛن ان ﻳﺣدث ﻣن اﻟداﺧﻝ ،ﻓﻘد اﻧﺿم اﻟﻛﺛﻳرون .ﻛﺎﻧت
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷدﻳدة ﻣن اﻟداﺧﻝ ﻣن اﻟﻛﺛﻳرون ﻣﺛﻝ اﺑراﻫﻳم اﻟﺑﺣراوى وﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔﻘﻰ وﺣﺳن اﺑو طﺎﻟب وﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟﺷرﻓﺎء
اﻟذﻳن ﻟم ﻳﺳرﻗوا وﻟم ﻳﻧﻛﻠوا ﺑﺎﻟﺷﻌب وﻟم ﻳﺷﺎرﻛوا ﻓﻰ اﻟﻔﺳﺎد وﻟم ﻳﻧﺗﻔﻌوا ﻣن اﻟﻧظﺎم ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﻣﻧﺻب او ﻣﺎﻝ .ﻫؤﻻء ﻛﺎﻧت
ﻧواﻳﺎﻫم ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻰ اﻻﺻﻼح وﻟﻛن ﻗﻳﺎدات اﻟﺣزب ﻛﺎﻧت ﺻﻣﺎء ﻻ ﺗﺳﻣﻊ اﺻوات ﻣن ﻳرﻳدون اﻻﺻﻼح ﻣن اﻟداﺧﻝ وﻟذﻟك ﻋﻠﻳﻬﺎ ان
ﺗﺗﺣﻣﻝ ﺗﺑﻌﺎت اﻻﺻﻼح اﻟذى ﻓرض ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻣﻳدان اﻟﺗﺣرﻳر .ﺷﻛ ار دﻛﺗور ﺑﺣراوى وارﺟو ان ﻳﺗﺑﻌك اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﺷرﻓﺎء اﻟﺣزب
اﻟوطﻧﻰ .ﻟم ﻳﻌد اﻷﻣر ﻳﺣﺗﻣﻝ اﻟﺳﻛوت ﻋﻠﻰ اﻟﺣزب وﻟم ﻳﻌد اﻷﻣر ﻳﺣﺗﻣﻝ اﻟﺻﺑر ﻋﻠﻳﻬم .ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺎﻻﻋﻼن ﻋن اﻧﻔﺳﻬم وﺗﺑرﺋﺔ اﻧﻔﺳﻬم
ﻣن ﻫذا اﻟﺣزب اﻟﻔﺎﺳد اﻟذى ﻻ زاﻝ ﻳﻣﺗﻠﺊ ﺑﺎﻟﻔﺎﺳدﻳن اﻟذﻳن ﻻ ارﻳد ذﻛر اﺳﻣﺎﺋﻬم ﻫﻧﺎ .ﻓﻠﻳﻧﻬﺎر اﻟﺣزب ﻣن اﻟداﺧﻝ اذا ﻛﺎﻧت ﻗﻳﺎداﺗﻪ ﻻ
ﺗزاﻝ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺟﺛﺔ ﻣﺗﻌﻔﻧﺔ
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ﺑداﻳﺔ اﻧﻔراط اﻟﻌﻘد

أﺻوات0+ :

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ ﻣن ﺷﺑﺎب اﻟﺗﺣرﻳر 2011 - 02 - 09 ,

ﺣﺑﻳﺑﻰ دﻛﺗور اﻟﺑﺣراوى ..ﻟﻳﻠﺣﻘك اﻵﺧرون ..ﺷﻛ ار
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اﻟﻰ دﻛﺗور ﺣﺳﺎم ﺑدراوى

أﺻوات1+ :

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ ﻣﺻرى أﺻﻳﻝ 2011 - 02 - 09 ,

ﻳﺎ دﻛﺗور ﺣﺳﺎم ..رأﻳت ﺑﺗﻔﺳك ﻛﻳف ﺿﺣﻰ اﻟﻧظﺎم ﺑرﺟﺎﻟﻪ وﻗت اﻷزﻣﺔ ..رأﻳت ﻳﻧﻔﺳك ﻛﻳف ﺿﺣﻰ ﺑﺣﺑﻳب اﻟﻌﺎدﻟﻰ ﺑﻌد ان ﺧدﻣﻬم 14
ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ وﺑﻌد ان ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺗﻬم ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ  28ﻳﻧﺎﻳر ..رأﻳت ﺑﻧﻔﺳك ﻛﻳف ﺿﺣﻰ اﻟﻧظﺎم ﺑرﺋﻳس ﺣﻛوﻣﺔ وﺧﻣﺳﺔ ﻣن

...%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&Itemid=280 2/9/2011

استقالة من أمانة السياسات!
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رﺟﺎﻝ اﻻﻋﻣﺎﻝ ﺑﻌﺿﻬم ﻛﺎن ﻳﺷﺎرﻛﻬم اﻟﻔﺳﺎد وﻟم ﻳﻛوﻧوا ﻏﺎﻓﻠﻳن ﻋﻧﻬم ..رأﻳت ﺑﻧﻔﺳك ﻛﻳف ﺿﺣوا ﺑﺎﻟرﺟﻝ اﻟﻘوى ﻓﻰ اﻟﺣزب اﺣﻣد ﻋز
ﺑﻌد ان اﺳﺗﺧدﻣوﻩ وﻛﺎن ﻏﺑﻳﺎ ﻷﻧﻪ ﺗﺻور اﻧﻪ ﻓوق اﻟﻧظﺎم ..رأﻳت ﺑﻧﻔﺳك ﻛﻝ ﻫذا وﻗﺑﻠت ان ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ..اﻋرﻓك ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ
واﻋرف اﻧك رﺟﻝ ﻣﺣﺗرم ﺗؤﻣن ﺑﻣﺎ ﺗﻘوﻝ وﺗؤﻣن ﺑﺣﻘق اﻻﻧﺳﺎن واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﺗؤﻣن ﺑﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ وﺗؤﻣن ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﺗؤﻣن
ﺑﺿرورة اﻻﺻﻼح اﻟﺣﻘﻳﻘﻰ ..وﻟﻛن ﻷﻧﻧﻰ اﻋرﻓك ﺟﻳدا اﻋرف اﻳﺿﺎ اﻧك ﻟن ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ..ﻟﻘد ﺗرﻛوا ﻟك ﻓﻰ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﻛﺗب
ﻣن ﻫم ﻣن رﺟﺎﻝ ﺟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘرﺑﻳن ﻟﻳﻛون ﻋﻳﻧﻪ وأذﻧﻪ داﺧﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺣﻳن اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻌودة ﺟﻣﺎﻝ ..اﻋرف اﻧك ﻟن ﺗﺳﺗﺧدم اﺳﺎﻟﻳﺑﻬم
اﻟﻘذرة ﻟﺗﺣﺟﻳم دورﻫم ..اﻋرف اﻧك ﻋﻠﻰ ﺧﻠق واﻟﺧﻠق ﻓﻰ ﻫذا اﻟوﻗت ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس ﻻ ﻳﻧﻔﻊ ..ارﺟوك اﺳﺗﻘﻳﻝ ﻣن ﻫذا اﻟﺣزب اﻟﻬش
ﻫذا اﻟﺣزب اﻟﻌﻔن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘذرة اﻟﻣزﻳﻔﺔ اﻟﺳﺎرﻗﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟوطن واﻟﻣواطﻧﻳن ..ارﺟورك اﺳﺗﻘﻳﻝ ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺗﻣر ﻓﻰ اﺣﺗراﻣك
وﻟﻳؤﻣن ﺷﺑﺎب ﻣﺻر ان ﻫﻧﺎك ﻣن ﻳﻌﺗز ﺑﻛراﻣﺗﻪ وﻧﻔﺳﻪ وﻛﺑرﻳﺎﺋﻪ .ﻻ ﺗﻛن اداة ﻣن ادواﺗﻬم ﻳﺳﺗﺧدﻣوﻧك ﺛم ﻳﻠﻘون ﺑك ﻓﻰ ﺳﻠﺔ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ
إن ﻟم ﻳﺗﺧﻠﺻوا ﻣﻧك ﺑﻘﺿﻳﺔ ﻓﺳﺎد وﻏﻳرﻫﺎ ..ارﺟوك اﺳﻣﻊ ﻛﻼم واﺋﻝ ﻏﻧﻳم اﻟذى ﻗﺎﻝ ﻟك ﻟن اﺣﺗرﻣك اﻻ اذا اﺳﺗﻘﻠت ﻣن اﻟﺣزب .ﻫذا
ﻟﻳس رأى ﻏﻧﻳم ﻓﻘط واﻧﻣﺎ ﻫو رأى ﺟﻣﻳﻊ ﺷﺑﺎب ﻣﺻر واﻧﺎ اﻋرف ﻣﺎ اﻗوﻝ ..وﻓﻘك اﷲ ﻟﻠرأى اﻟﺻﺣﻳﺢ
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اﻟﻰ دﻛﺗور ﺣﺳﺎم ﺑدراوى

أﺻوات0+ :

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺗوﻟﻰ 2011 - 02 - 09 ,

ﺳﻣﻌﺗك اﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺗﺗﺣدث ﻋن دﻋﻣك ﻟﺟﻣﺎﻝ ﻣﺑﺎرك ﻟﻳﺧﻠف واﻟدﻩ ﻓﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺻر ..ﻓﻬﻝ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺑك اﻟﺟدﻳد ﻓﻰ اﻟﺣزب
ﻟﺗﺣﺗﻔظ ﻟﺟﻣﺎﻝ ﻣﺑﺎرك ﺑﺣق اﻟﻌودة؟ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻰ ﻳﻌﻧﻰ ﻫو اﻧت ﺣﺎﺟز ﻟﻪ اﻟﻣﻛﺎن ﻣؤﻗﺗﺎ ﺣﺗﻰ ﻳﻌود؟؟ أﻣﻠﻰ ﻓﻳك وﻓﻰ ﻣﺻر ﺳﻳﻧﻬﺎر اذا
ﻛﺎﻧت اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ..اﻧت ادرى ﺑﻣﺎ ﻳدور وادرى ﺑﺿﻣﻳرك ..اﻳوﻩ ﺿﻣﻳرك ﻫﻰ دى اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻠﻰ ﻛﻠﻧﺎ ﻣﺣﺗﺎﺟﻳن ﻟﻬﺎ اﻻن ..اﻟﺿﻣﻳر
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دﻛﺗور ﺑدراوى  -اﻧت ﺣﺎﺟز اﻟﻣﻛﺎن وﻻ اﻳﻪ؟

أﺻوات0+ :

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺗوﻟﻰ 2011 - 02 - 09 ,

ﻣﻊ اﺣﺗراﻣﻰ اﻟﺷدﻳد ﻟﺷﺧﺻك اﻟﻛرﻳم اﻟذى ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻋﻠﻳﻪ اﺛﻧﻳن ..ارﻳد ان أﺳﺄﻟك ﺳؤﻻ ﻻ ﺗﻐﺿب ﻣﻧﻪ ..اﻧت ﺣﺎﺟز اﻟﻣﻛﺎن ﻟﺟﻣﺎﻝ
ﻣﺑﺎرك وﻻ اﻳﻪ؟؟ ﺳﻣﻌﺗك ﺗﺗﺣدث ﻛﺛﻳ ار ﻋن ان ﺟﻣﺎﻝ ﻣؤﻫﻝ ﻟﻠرﺋﺎﺳﺔ ،اﺧﺎف ﻣن ﻫذا اﻻﺣﺗﻣﺎﻝ ان ﺗﻛون ﺣﺎﺟز ﻟﻪ اﻟﻛرﺳﻰ ﺣﺗﻰ ﻳﻌود..
ﻛن ﺑطﻼ ﺷﻌﺑﻳﺎ واﺳﺗﻘﻳﻝ ﻣن اﻟﺣزب ﺑدﻻ ﻣن ان ﺗﻛون ﻛﺑش ﻓداء ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗﺑد اﻟذى ﻳﺳﻬﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ﺑرﺟﺎﻟﻪ
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اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﻪ

أﺻوات0+ :

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ sharawy , 09 - 02 - 2011

أؤﻳد واواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻳﺎ دﻛﺗور اﺑراﻫﻳم -وﻣﺎ راﻳﻛم ﻓﻰ اﻟﻌﻧد اﻟذى ﻳؤدى اﻟﻰ ﺣرق وﺿﻳﺎع اﻟوطن اﻟم ﻳﻘﺳم ﻳوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوطن -
ﻫﻝ اﻟﺣﻧث ﺑﺎﻟﻘﺳم ﻳﻛون ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻬوﻟﻪ ارﺣﻣوا ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻌزﻳزﻩ.

 10ﺑورﺳﻌﻳدي ﺟدع

أﺻوات0+ :

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

ﻟﻳس ﻏرﻳﺑﺎً ﻋﻠﻳك ﻳﺎ اﺑن ﺑورﺳﻌﻳد أن ﺗﻔﻌﻝ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﻪ اﻵن  ..ﺑﻝ ﻛﺎن ﻏرﻳﺑﺎً ﻋﻠﻳك ﻣﺎ ﻛﻧﺗﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ
ﻟﺗﺣﻳﺎ ﻣﺻر ﺣرة ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻷﺣرار

 11ﻣﺑروك

أﺻوات0+ :

أرﺳﻠت ﺑواﺳطﺔ ﻧﺷوى ﻧﺎﺻر 2011 - 02 - 09 ,

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

اﻹﺳم
اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﻌﻧوان
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