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عوضوا ضعف الشرطة بالشباب
يا قادة الجيشّ ..
بقلم د .إبراھيم البحراوى

أبحث

٢٠١١ /٤ /١٢

طالعت باھتمام التصريحات التى أدلى بھا كل من اللواء ممدوح شاھين ،عضو المجلس
األعلى للقوات المسلحة واللواء الصديق عبدالمنعم كاطو ،المستشار بإدارة الشؤون المعنوية
حول أحداث الفوضى والشغب فى مباراة الزمالك لصحيفة الشروق استوقفنى نفى اللواء
شاھين للتصورات التى أطلقھا بعض المحللين للتخفيف من مسؤولية نادى الزمالك وجمھوره
والتى تقول إن عناصر الثورة المضادة كانت خلف ھذه الفوضى ،وفى تقديرى أن التحقيقات
ستؤكد رؤية شاھين وعندما يحدث ھذا سيمكننا أن نقطع الطريق على من يرتكبون الجرائم
ويحاولون التستر خلف ادعاء قيام الثورة المضادة بھا ،من ناحية ثانية استوقفنى قول اللواء
كاطو إن على الشرطة أن تتخلى عن سلبيتھا فالشرطة ھى يد السلطة وإذا كانت ضعيفة
فالسلطة بالتبعية ستكون ضعيفة.
إن كتالوج عملية االنتقال الناجح من النظام القمعى المستبد إلى النظام الديمقراطى
المستقر يتضمن شرطاً أساسياً فى جميع التجارب الدولية السابقة وھو شرط بناء قوات
للشرطة قادرة على حفظ األمن واحترام حقوق اإلنسان فى الوقت نفسه ،وبما أننا جميعاً
نطالب بھذا الشرط لوقف البلطجة ضد اآلمنين ووقف سلسلة الحرائق التى ال تتوقف فى
المبانى العامة وحاالت الفوضى الجماعية فإن علينا أن ننطلق من مسلمة أن لدينا حالياً جھاز
شرطة ضعيفاً ومتردداً نتيجة أخطائه السابقة ،وإنه ال مفر أمامنا من البحث عن الخطوات
واإلجراءات الالزمة لتدعيم جھاز الشرطة ورفع أدائه وزيادة قدرته على القيام بواجباته وشحنه
بالثقة فى تنفيذھا دون قلق ،لقد طالعت تصريحاً لمصدر أمنى يعلق على موقف الشرطة
السلبى فى مباراة الزمالك بقوله لقد خشينا من القبض على البلطجية خوفاً من تعاطف
الجماھير معھم ولم نتدخل خوفاً من تحميلنا مسؤولية األزمة ،إن ھذا التصريح يكشف عن
أزمة ثقة تعانيھا قوات الشرطة فى عالقتھا بالمجتمع وھو أمر البد من عالجه ،إننى على ثقة
بأن القراء األعزاء الذين اعتادوا مشاركتى فى البحث عن الحلول الفعالة للمشكالت التى
نطرحھا فى ھذا المقال سيمطروننى بآرائھم المبتكرة ووجھات نظرھم المحترمة فى ھذا
الموضوع ،ذلك أن تعويض ضعف الشرطة ھو مسؤوليتنا جميعاً بقدر ما ھو أمر يصب فى
مصلحة كل واحد فينا يريد االطمئنان على نفسه وأوالده وزوجته وأھله وجيرانه من حالة
االنفالت األمنى التى كان من الطبيعى أن تعقب انھيار جھاز الشرطة.
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لقد استمعت إلى مجموعة اقتراحات أضعھا أمام قادة الجيش باعتبارھم أصحاب السلطة
التنفيذية والتشريعية فى البالد اليوم وھى اقتراحات ستزداد بعد نشر المقال بالتأكيد أوال ً:
اقترح البعض زيادة عدد ضباط الشرطة بتعيين أعداد كبيرة من خريجى كليات الحقوق الباحثين
عن عمل على أن تُجرى لھم امتحانات قبول يكون أحد بنودھا األخالق الحميدة والطباع
السليمة والبعد عن الدونية النفسية التى تنعكس فى السلوك على شكل غطرسة على
الناس وتلذذ بتعذيبھم والعدوان على حرماتھم .إن ھذا االقتراح كفيل بزيادة عدد العناصر
الشابة فى الشرطة ويمكن أن يتم تدريب الدفعة الواحدة فى زمن ال يزيد على ستة شھور،
وإذا أردنا أعداداً أكبر مما تتسع له أكاديمية الشرطة فإنه يمكننا تخصيص أماكن لتأھيلھم فى
الكليات العسكرية مع ندب مدربين ومعلمين من أجھزة الشرطة العالمية المعتادة على
احترام حقوق اإلنسان مع الممارسة ذات الكفاءة فى التصدى للمجرمين والبلطجية.
ثانياً :اقتراح بزيادة عدد أمناء الشرطة وذلك بتعيين أعداد من الشباب حاملى الثانوية العامة
والمؤھالت المتوسطة مع إخضاعھم لنفس الشروط المتعلقة بالطباع واألخالق الحميدة.
ثالثاً :اقتراح بالعودة إلى نظام الكونستابل وھو عنصر الشرطة المتميز المتحرك على
موتوسيكل للسيطرة على الفوضى المتحركة فى الشارع فى المرور والمخالفات األخرى.
رابعاً :االستعانة مؤقتاً باللجان الشعبية المكونة من الشباب فى مختلف األحياء لضبط األمن
فى مناطقھم ودعم جھود الشرطة عند التصدى للمجرمين.
خامساً :اقتراح بتشكيل كمائن تطھير من البلطجية تكون مشكلة من عناصر مشتركة من
الجيش والشرطة واللجان الشعبية على أن يكون بعضھا متحركاً ويعتمد على أسلوب إغراء
المجرمين والبلطجية بدفع بعض العناصر لجذب البلطجية وقطاع الطرق للظھور لتنقض عليھم
الكمائن المتحركة للقبض عليھم متلبسين ويتخلص المجتمع من شرورھم دون أى رحمة.
إن ھذا االقتراح وإن كان ينطوى على درجة من العنف إال أنه مشروع فى تقديرى وذلك ألن
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المجرمين وقطاع الطرق والبلطجية عادة ما يستخدمون األسلحة فى الترويع واالعتداء وھو ما
يعطى عناصر الكمين حق إطالق النار عليھم ليكونوا عبرة لغيرھم ،وطبعاً فإن بعض ھذه
الكمائن يجب أن يكون ثابتاً وأن تكون جميعاً متخفية بدون الزى الرسمى ويمكن أن تكون فى
صحبتھم بعض السيدات إلغراء المجرمين بالظھور.
سادساً :ضرورة إنشاء إدارة خاصة لمكافحة الفوضى والبلطجة تتاح لھا عناصر استطالع
وعناصر تحريات مدربة وأن تكون ھذه اإلدارة معلومة التليفونات ليساھم المواطنون فى
إمدادھا بالمعلومات التفصيلية عن وجود البلطجية وأماكن تواجدھم ونشاطھم .لقد قام
الجيش وقادته بأمور عديدة يجب أن نشكره عليھا وأولھا رفضه إطاعة أوامر الرئيس السابق
بإطالق النار على المتظاھرين لتصفية الثورة حسب النموذج الصينى غير أن ھذا الشكر
يوجب علينا أن نساعد قادة الجيش بالمقترحات الفعالة وأن نجمع حولھا الناس ليمكننا
تحقيق أھم شروط االنتقال الناجح إلى المجتمع الديمقراطى وھو شرط أن يشعر الناس
باألمان وأن ينصرفوا إلى إجادة أعمالھم وبناء المجتمع الديمقراطى الجديد.

عدد التعليقات ][٤٨

قواعد االشتباك
تعليق عصام محمد فوزى

تـاريخ ٣٤:١١ ٢٠١١/٤/١٣

أعتقد أن الحل يكون فى كتابة قواعد اشتباك عادلة ومعلنة  ,حيث تكون ھذه القارعد
بھا الحاالت التى يجوز فيھا للشرطة التصرف بالطريقة المناسبة لكل ظرف  ,على ان
يتم عمل حملة إعالنية توضح لجموع المصريين الشرفاء ماھى ھذه القواعد  ,بحيث
توضح أن التعامل مع الخارجين على القانون يكون فى أطار قواعد صارمة وتحث
المواطنين على دعم الشرطة طالما التزم عناصرھا بھذه القواعد  ,وذلك حتى يتسنى
لعناصر الشرطة فرض النظام واالمن لكل المواطنين  ,مع التشديد فى عدم التھاون مع
من يخرج على القانون فى ھذه الفترة الحرجة من تاريخ الوطن  ,وبھذا االجراء يمكننا
التحدث عن اتخاذ إجراء حازم فى ظل دعم المجتمع له
أعلي الصفحة

صعب جدا
تعليق د.محمود حسن

تـاريخ ٥٥:١ ٢٠١١/٤/١٣

ان حضرتك تطلب االبتكار من المجلس االعلى الذى عادته البطء بل البطء الشديد فى
أعمال أسھل جدا من ذلك .صدق أوالتصدق مازال 83سجينا سياسيا من ضحايا محاكم
مبارك العسكرية وھم مدنيون ينتظرون االفراج حيث كانوا150افرج المجلس عن
مجموعتين والثالثة فى االنتظار منتھى البطء ما الداعى لجدولة االفراج عن  150سجينا
سياسيا ساعتين تكفى جعلھا المجلس االعلى شھرين ولسه مع انه مطلب حريات
ومطلب قانون كثير منھم حكم له القضاء بانتھاء فترة عقوبتھم.وقد وعد المجلس اكثر
من مرة باالفراج عنھم
أعلي الصفحة

ياريت
تعليق مصرى حر

تـاريخ ٢٨:٠ ٢٠١١/٤/١٣

ياريت ندخل عناصر من شباب الجامعات بتدريب  6شھور مساعدين للشرطه فى كل
اماكن التعامل مع الجمھور يسالم وفى كل مربع سكنى يتم تعين شباب من اھل
المربع يكونوا عارفين كل ومعظم سكانه زى عسكرى الدرج زمان للحمايه اليلليه
أعلي الصفحة

تعين خريجى الحقوق ضباط شرطه
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تعليق احمد على

تـاريخ ١٩:٠ ٢٠١١/٤/١٣

يا حضرات انا ميت مره قلت ومحدش سمع فيه خريجين حقق الذين خدموا بالقوات
المسلحه ضباط احتياط دول ھيفيدوا الشرطه جامد جدا النھم دارسين قانون و اتعاملوا
مع السالح قبل كده وعندھم خلفيه بمعامله الناس فى حوالى اكثر من  2000خريج
حقوق كان ضلبط احتياط ده من  2007بس ھيحلوا ازمه كبيره جدا
أعلي الصفحة

اكبر مشكلة
تعليق ابو بالل

تـاريخ ٢٨:٢٣ ٢٠١١/٤/١٢

الحقيقة انا من راى اكبر مشكلة ھى انتشار السالح ...بطريقة غير مسبوقة ودة اللى
زود المشكلة اكتر نفسي القوات المسلحة والشرطة يسعو ورا السالح المنتشر مع
الناس ..الن لوھما قدرو يسيطرو على الموضوع دة ھيسھل عليھم عملية السيطرة
على البلطجية وعلى الشارع المصرى والسؤال ھو منبن بيجي السالح دة ..فى كمية
منو من اقسام الشرطة اللى اتسرقت الكن االغلبية العظمة بيجى من برا البلد
بنسمع عندنا فى محافظة شمال سيناء..مدينة العريش اشى سالح صينى واشي
روسي وكمان المانى يبق الزم الزم منع دخول الزخيرة والسالح للناس عن طريق
الحدود والموانى ودة طبعا بتشديد االمن على االماكن دى
أعلي الصفحة

الشرطة السرية ضرورة!!!!!!!!!!
تعليق ابراھيم عبد الاله

تـاريخ ٣٠:٢٢ ٢٠١١/٤/١٢

الشرطة السرية ضرورة ملحة والبد من وجودھا علي مستوي اشارات المرور والشوارع
) الدرك ( الھادئة لمراقبة الحالة االمنية مع تأھيلھا بوسائل االتصال السريعة ووسيلة
النقل الخفيفة كدراجة بخارية سريعة  ,حيث حدثت سرقة الموال عامة فشارع رئيسي
في بورسعيد ولم يتم ضبط الجناة حتي االن لخلو الشوارع من الرقابة االمنية التي ان
تواجدت الستطاعت حتي متابعة الجناة دون تدخل حتي يتم االستعانة بقوة قادرة
علي ضبطھم ولو بعد فترة زمنية قصيرة !!!!!!!!!!!!!!
أعلي الصفحة

اقتراح
تعليق د .أيمن السيد

تـاريخ ٧:٢٢ ٢٠١١/٤/١٢

من يومين كنت باتكلم مع سواق تاكسي كنت راكب معاه وقال اقتراح شايفه جدير
بالعرض اقترح تجنيد خريجين حقوق في الشرطة زي ظباط الجيش المجندين بس
شرطة بدل الجيش وده ھيضمن انھم عارفين الجانب القانوني الالزم لظباط الشرطة
ويتم تأھيلھم في ست شھور على الجانب األمني الميزة التانية انھم ھيكونوا ناس
عاديين قبل التجنيد وھيرجعوا لعامة الشعب بعد انتھاء تجنيدھم وده ھيضمن حسن
معاملتھم مع الجمھور اللي ھم منه أصال .بجانب انھم عمرھم ماھيستجيبوا الي اوامر
بضرب الناس بالرصاص زي اللي اداھا العادلي في يوم اسود يا ريت مناقشة اإلقتراح
من متخصصين د .ايمن السيد مدرس بجامعة اإلسكندرية
أعلي الصفحة

فعال اراء ممتازة
تعليق يتيمة راضية بأمر ﷲ

تـاريخ ٥٦:٢١ ٢٠١١/٤/١٢

فعال أراء ممتازة جدا لو تعين شباب كلية حقوق بعد االختيار الجيد وشباب الثانوية
العامة بعد اخذ مدة تدريب كافية وتعليمھم اساسيات القانون انا مع ھذه األراء واشجع
عليھا وياريت فعال يعملوا كده كلنا ھنرتاح ان شاء ﷲ
أعلي الصفحة
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القوات المدنية
تعليق مھندس عبدالعزيز أحمد حجازي

تـاريخ ٤٠:٢١ ٢٠١١/٤/١٢

القوات المدنية تتكون من متطوعين بأجر مناسب لمدة عام أو عامين .يحظى
المتطوعون بأولوية الحصول على الوظائف في حالة تساوي باقي شروط التوظيف .تقوم
القوات المدنية بمعاونة الجيش والشرطة في توفير أألمن واألمان في المدن والقرى
والمنشآت العامة والمنشآت اإلنتاجية والخدمية وحماية الثورة من أعداء الثورة .يدير
القوات المدنية المجلس األعلى للقوات المدنية ،ويتكون من عشرين عضوا  ،عشرة من
القوات المسلحة وعشرة من شباب الثورة .يشترط في المتطوعين اللياقة البدنية
والذھنية .توضع احتياطات لمنع اختراق القوات المدنية من جانب القوى المضادة
للثورة .
أعلي الصفحة

القوات المدنية
تعليق مھندس عبدالعزيز أحمد حجازي

تـاريخ ٣٣:٢١ ٢٠١١/٤/١٢

القوات المدنية تتكون من متطوعين بأجر مناسب لمدة عام أو عامين .يحظى
المتطوعون بأولوية الحصول على الوظائف في حالة تساوي باقي شروط التوظيف .تقوم
القوات المدنية بمعاونة الجيش والشرطة في توفير أألمن واألمان في المدن والقرى
والمنشآت العامة والمنشآت اإلنتاجية والخدمية وحماية الثورة من أعداء الثورة .يدير
القوات المدنية المجلس األعلى للقوات المدنية ،ويتكون من عشرين عضوا  ،عشرة من
القوات المسلحة وعشرة من شباب الثورة .يشترط في المتطوعين اللياقة البدنية
والذھنية .توضع احتياطات لمنع اختراق القوات المدنية من جانب القوى المضادة
للثورة .
أعلي الصفحة

الحاقھم بالقوات المسلحة أو فصلھم من الخدمة
تعليق sayed hasn

تـاريخ ٠:٢١ ٢٠١١/٤/١٢

ماھذا االلحاح الغريب العادة الدورى الفاشل ولماذا نساعد المضاده لتجد ملجا تندس
فيه وسط الشباب اذا كان الوزيرالعيسوى اليستطيع ادارة الوزارة و ھو ال يستطيع
بالفعل شاطر يجري يعمل الدوري و األمن الوطني ھو فيه ناس كده نيجي في الھايفه
و تتصدر فين أمن الناس أم أن الشرطة شغالين في تكية أھاليھم يا وزير افصل
المتقاعس عين الشباب المحترمين خريجي الكليات من حقوق و نجارة و أداب بدال من
الباشوات اللي محدش قادر عليھم و ان لم تستطع فعل ذلك اذن ارحل و فورا ووسع
لمن يقدر يمشي ھذه المخلوقات قال ايه امن وطنييييييييييي الحاقھم بالقوات
المسلحة أو فصلھم من الخدمة
أعلي الصفحة

مقترحات جادة وأولى بالرعاية..ولكن أسمح لى أن أعلن عن حزبى ..حزب الست عسلية
تعليق مطيعة طايع

تـاريخ ١٢:٢٠ ٢٠١١/٤/١٢

من حلم الديمقراطية وفوضى التعددية أعلن عن تأسيس حزب عسلية لصاحبته
الدكتورة الروحانية الست شرق أوسطية حزبنا  ..ال يمين وال يسار بل نفضل
المسيار..نقبل االعضاء من الراقصين فوق النار ..طعامنا الفتن وخمرنا عصير الدمار -....
ال يھمنا مصدر التمويل ..فلنا فى كل خرابة عميل.حزبنا سيظل ولكن تحت الظل.ال تھم
الجنسية ونفضل المزواجية..حزبنا حزب اللبانة واالسورة..وأعضاؤه من ذوات
االنعرة .نحن نصد التيار بما نملك بالمليار.عدتنا الفضاء .واالحبار ..لنا عالمة مميزة ..
.نحن ندعم العوار بيننا وبين الجار..مصلحتنا فوق الوطن)..مطيعة مؤسس حزب عسلية
لخارطة طريق الشرق أوسطية(
أعلي الصفحة

الحل ايه
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تعليق على كرار

تـاريخ ٥٥:١٩ ٢٠١١/٤/١٢

يا دكتور ابراھيم قبل نظبط الدنيا الزم نجمع كل السلبيات ونعرفھا وازاى نعالجھا معلش
يادكتور ان بس مبعرفش ازوق فى الكالم علشان انا شعبى .دلوقتى يا دكتور لسه فيه
رشوة فى الجھات الحكومية مثال فى المرور فى جميع محافظات مصر لسه فيه رشوة
وطبعا انا لما اشوف كده برجع اكرة الشرطة اكثر قولى ليه ھى الشرطة مالھا بكده
اقولك زمان كانت الشرطة بتحبس اللى كان بياخد رشوة بس فى زمن مبارك ﷲ يعلنه
شعار الشرطة ادفع علشان تعدى طب ونحلھا ده ازاى اقولك فى االفالم االجنبية
بشوف فى الجھات الحكومية فى كاميرات مراقبة والكاميرات ده مفتوحة للجميع
علشان الناس تشوف ايه اللى بيحصل تانى حاجة ايه يعنى لو خدو الشباب المؤھالت
العليا وخدو فترة تدريب ويلتحقوا بجھاز الشرطة على فكرة معاملتھم ھتبقى احسن
من اللى متخرج من كلية الشرطة نفسھا فى المرور بيبقى فى الراجع اللى بيستلم
من الجمھور الورق علشان يرخص صح وطبعا دول خدوا على النظام القديم الرشوة
يعنى ايه رايك لو الناس ده خدوھم وحطوھم فى المكاتب الداخلية يعنى ملھمش
دعوة بالجمھور ويعينوا شباب جديد من الكليات بس بشرط يدوھم مرتبات تعيشھم
عيشة كريمة.
أعلي الصفحة

ترتيب البيت واعادة البناء
تعليق المنياوى

تـاريخ ٥١:١٩ ٢٠١١/٤/١٢

اوال نبدا صفحة جديدة وننسى كل ال فات الن رب العزة وخالق البشر غفور رحيم
فاسمحوا لى ان اعرض راى متمنيا ان يجد القبول لديكم -1--------الجيش يالزم
الشرطة فى كل التحركات علشان يثبت اقدامة حتى تعود الية الثقة مجددا-2---------
طالب الشرطة الشرط االساسى لفبولة فى كلية الشرطة ان يكون من اصحاب
المجموع العالى المتفوق دراسيا ومجموعة فوق  90فى المائة وان يتمتع باالخالق
العالية وبالش قبول مجموع  50و 60فى المائة الن ھذا المجموع لطالب فاشل ومن
غير المعقول بنمسكة سلطة وھى اى سلطة ويتحكم فى مصير العباد الن من غير
المعقول ان يمثل امامة دكتور او مھندس او اى شخص من اصحاب المناصب المرموقة
النة فى قرارة نفسة ھايحس بانة اقل منھم علما وممكن تصرفة معھم تصرف حاقد
ومن ھنا تحدث المشاكل -3----ياريت يتم قبول ابناء الفقراء والطبقة المتوسطة فى
كلية الشرطة الن ھذة الطبقة يوجد فيھا من يشرف مصر ومليئة باالمانة والصالح
والتقوى والنبوغ والشھامة ومخافة اللة وھذا ركن اساسى واليقتصر الدخول فى الكلية
على ابناء االغنياء واالقطاعيين الن منھم الكثير ودانا فى داھية  -4---------التجنيد فى
االمن المركزى يكون من المتعلمين وحاملى المؤھالت
أعلي الصفحة

اللجان الشعبية
تعليق hisham younis

تـاريخ ٣٨:١٩ ٢٠١١/٤/١٢

احنا فى المعادى وتحديدا صقر قريش كنا بنعمل لجان شعبية ولكن كانوا افراد الشرطة
بتعترض على وجودنا ومساندتنا ليھم وكنا دايما نمسك الخارجين عن القانون وبالتالى
بيتم تسلسمھم الفراد الشرطة ولكن بيخرجوھم طبعا بعدھا ب نصف ساعة بالظبط
على الرغم من اننا بنمسكھم بحجات مسروقة او اسلحة التعليق اكيد
أعلي الصفحة

بدون رشوة
تعليق ممدوح

تـاريخ ٢:١٨ ٢٠١١/٤/١٢

الزم على شان البلد ترجع تاني يكون مفيش رشوة وال أى محسوبية ألى أحد مھما إن
كان والجيش يقف مع الشرطة لغاية لما الشرطة تستقر وكل الشباب المتخرج جديد
يروح الجيش ويخدم فية ومفيش حاجة إسمھا تأجيل كل يروح الجيش على شان
يتعلمو الرجولة ونبقي زي زمان قول للزمان إرجع يا زمان .
أعلي الصفحة
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الخطة البديلة
تـاريخ ٣٩:١٧ ٢٠١١/٤/١٢

تعليق مصطفى كامل الحداد

نظرة ثاقبة لواقع أليم :ان رجوع الشرطة على سابق عھدھا ليس واقع ولن يكون  ,فلن
تعيد الشرطة تغيير معتقداتھا وايمانھا بما نشأت علية واستمتاعھا بالمتھان واالستعالء
والتقزيم للمواطن المصرى  ..ولن يقبل الشعب المصرى من فعل به ھذه االفاعيل وما
يعجز اللسان عن ذكرة ويعف عن وصفة  .سيدى ان تدعيم الشرطة بمدنيين امر
ضرورى ووحيد العادة ھيكلة الشرطة وان يذوب شرفاء الشرطة بينھم ويتم تطھير كل
خائن عجز وھرب وفرط فى امن بالدة واھلة ووطنة  ,فالشعب سيرضى من اى مدنى
يتم تعيينة بجھاز الشرطة ما لم يرضاة ممن اھانة واذلة وتسيد علية  ,وسيتجاوب معه
على خالف الشرطى فيكون المدنى قد قدم خدمة لوطنة وازاح من على الدولة ھموم
وظيفتة ,فانا مؤھل عال ولم احصل على وظيفة منذ  13عام وھذا جعل حظى فى
التعيين يقارب على اليأس وسنى اصبح  37عام وھو ما يضمن نوعا ما من رجاحة
العقل وثقة اھل مدينتة به بعد اثبات حسن السير والسلوك والسمعة واخيرا الوطنية
ممن شھد لھم بااللتحام من اول يوم بالثورة وھو دليل وطنية دامغ فمن يضحى بنفسة
فى ظل نظام قمعى بولسى بالمعنى السلطوى المتمرغ فى احضان السلطة الحرى
به ان يدافع عن تراب ھذا الوطن وان يكون زودة عنة بنفسه وبروحة ھى غاية وسيلتھا
احترام المواطن وتعويضة عما شعر بة الشرطى المدنى نفسة على مدار سنين  ..ان
ما بين ال 25الى  40ھى سن شباب وشئ من الخبرة بعيد عن التسلط والعنف
والظھور للشباب االصغر سنا على ان يكون خريج الحقوق ھو من يعمل بداخل اقسام
الشرطة بحكم دراستة وكيفية ادارة المحاضر واالشكاوى والتعامل  ,وباقى الومؤھالت
تأخذ فرق فى خالل مدة يتم ضغطھا كحد اقصى  3شھور ومصر مليئة بالطاقات
واالمكانات ما تؤھل شبابھا على رئب الصدع وفرض االمن ولم الشمل .
أعلي الصفحة

األمن
تعليق محمد منصور

تـاريخ ٣٧:١٧ ٢٠١١/٤/١٢

يا ساده عدلوا قانون التجنيد اللى بيجند سنه و يسب سنه يا ناس ھذه البلد
مستھدفه و سائر بالد المسلمين وانتم مسئولين أمام ﷲ جندوا كل من يصيبه الدور
وحولوا نصف عدد افراد الشرطه إلى جيش وأعدوا لھم )كل من تسول له نفسه اللعب
بمقدرات ھذا الوطن ( مإستطعتم من قوه
أعلي الصفحة

الكلمه امانه
تعليق واحد من الناس

تـاريخ ٢٨:١٧ ٢٠١١/٤/١٢

لماذا توقفت عن الحديث عن المرتبات الضخمه لمجالس ادارات للشركات والمؤسسات
والبنوك ؟ ..ھل وصلت الي الھدف؟ ام انھا تعدلت ولم نعلم ؟
أعلي الصفحة

العمد بحراسة مع شيخ اغفراء بدل الشرطة
تعليق عادل عبدة على المنزلة دقھلية

تـاريخ ١٦:١٥ ٢٠١١/٤/١٢

انا ضابط سابق ق م اقترح تعين عمدة لكل حى او قرية مع تقسيم المحافظات الى
احياء لكل حى عمدة يكون موءھلعال عالى احسن يكون حقوق وكل الحراسة من
موءھل متوسط مع تدريب فى اى معسكر اامن مركزى ان على استعداد لتنفيذ ذلك
بدون مقابل فى اى وقت ت0124593193
أعلي الصفحة

كالم غريب
تعليق عفاف مصطفى

تـاريخ ١٢:١٥ ٢٠١١/٤/١٢

كان الجميع قبل الثورة ينتقد العدد الكبير للشرطة ويطالب بانقاص العدد ويشير الى ان
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كثرة عدد الشرطة تعنى اننا فى دولة بوليسية واالن نفس االشخاص تطالب بزيادة
عدد الشرطة للحفاظ على االمن واالستقرار واضافت اعداد جديدة وھذا ما سينتج لنا
مشكلة فى المستقبل الننا لن نستطيع فصل االعداد الذائدة بعد انتھاء االزمة الحالية
وسيصبح لدينا جھاز شرطة اكبر ممن كنا ننتقده فى الماضى ---واالقتراحات
الموضوعية المفروض ان تكون واقعية وعملية فالمشكلة االمنية ليست فى عدد
الشرطة وانما فى ضعف وخوف الشرطة من االصتطام بالجماھير والمواطنين خوفا من
القاء اللوم عليھم ومحاسبتھم عن اى مشكلة تحدث كما حدث اثناء الثورة ويكفى ان
ھناك ضباط يحاكموا االن النھم دافعوا عن اقسام الشرطة ممن ھجموا عليھا واحرقوھا
فكيف يحدث ھذا ونريد منھم ان يطمئنوا ؟؟ المطلوب ھو ارجاع الثقة فى رجال الشرطة
واعطائھم الدعم والمساندة من الشعب والحكومة واالعالم
أعلي الصفحة

اقتراح بكيفية القضاء على البلطجة
تعليق اسماعيل فكرى احمد

تـاريخ ٥١:١٤ ٢٠١١/٤/١٢

اننى اوافق على االقتراحات الخاصة بتجنيد الشبابمن خريجى الحقوق لدور شرطية
سريعة وكذلك تجنيد شباب الدبلومات والثانوية العامة للعمل كامناء شرطة وفق
المقترحولكن القضاء على البلطجة سھل جدا جدا جدا على وزير الداخلية ان يقضى
عليھا وذلك يتكوين ادارة مكافحة البلطجة ويعين فيھا ضباط مباحث امن الدولة
السبقين النھم يعلمون بما لديھم من خبرة باساليب عمل البلطجية النھم كانو
يستعملونھم ويعرفونھم مع تخصيص مكافات خاصة ومنح لھم للقضاء على البلطجة
واعتقد بانه خالل اسابيع قليلة سيتم القضاء عليھا فانجلرب
أعلي الصفحة

عن الشرطة
تعليق مصرى

تـاريخ ٥٠:١٤ ٢٠١١/٤/١٢

لسة فى فساد ظاھر والشرطة فيھا فساد للحظة دة الن عربات الشرطة البكس
بمسماھا لسة فى ظباط ورغم انف الجميع يستخدموةا فى نقل زوجاتھم وابنائھم فى
جميع المشاوير وتكلفة المشاوير والبنزين ع الدولة فى موقف جديد استفزازى لعناصر
الشرطة الفاسدين وباالخص محافظة الشرقية وكل المحافظات أكيد
أعلي الصفحة

تقوى ﷲ
تعليق عبدﷲ عاطف

تـاريخ ٥:١٤ ٢٠١١/٤/١٢

 /1لو كل شخص فى ھذه الدنيا اتقى ﷲ لصلح حال ھذا المجتمع ولكن تقوى ﷲ فى
غياب !!!!!!!!!!نسال ﷲ ان نتقى ﷲ فى كل شئ.....
أعلي الصفحة

عوضوا ضعف الشرطة بالشباب
يا قادة الجيشّ ..
تعليق ھانى

تـاريخ ٤:١٤ ٢٠١١/٤/١٢

السالم عليكم الحل موجود وھم خريجى كليات الحقوق الذين يتخرجون بإألالف فمن
الممكن ان يدعمو القضاء وھو مانص علية قانون السلطة القضائية وكذلك دعم الشرطة
إلن نفس المقررات الدراسية واحد فى كل من الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.
فال اعرف لماذا ال يتم األخذ بھذا الحل رغم الحاجة اليه
أعلي الصفحة

] األولى [ ] السابق [ ] ] [٢] [١التالى [ ] األخير [
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المجرمين وقطاع الطرق والبلطجية عادة ما يستخدمون األسلحة فى الترويع واالعتداء وھو ما
يعطى عناصر الكمين حق إطالق النار عليھم ليكونوا عبرة لغيرھم ،وطبعاً فإن بعض ھذه
الكمائن يجب أن يكون ثابتاً وأن تكون جميعاً متخفية بدون الزى الرسمى ويمكن أن تكون فى
صحبتھم بعض السيدات إلغراء المجرمين بالظھور.
سادساً :ضرورة إنشاء إدارة خاصة لمكافحة الفوضى والبلطجة تتاح لھا عناصر استطالع
وعناصر تحريات مدربة وأن تكون ھذه اإلدارة معلومة التليفونات ليساھم المواطنون فى
إمدادھا بالمعلومات التفصيلية عن وجود البلطجية وأماكن تواجدھم ونشاطھم .لقد قام
الجيش وقادته بأمور عديدة يجب أن نشكره عليھا وأولھا رفضه إطاعة أوامر الرئيس السابق
بإطالق النار على المتظاھرين لتصفية الثورة حسب النموذج الصينى غير أن ھذا الشكر
يوجب علينا أن نساعد قادة الجيش بالمقترحات الفعالة وأن نجمع حولھا الناس ليمكننا
تحقيق أھم شروط االنتقال الناجح إلى المجتمع الديمقراطى وھو شرط أن يشعر الناس
باألمان وأن ينصرفوا إلى إجادة أعمالھم وبناء المجتمع الديمقراطى الجديد.

عدد التعليقات ][٤٨

اقتراح
تعليق حسن

تـاريخ ١٨:١٣ ٢٠١١/٤/١٢

اقترح ان يتم االستعانة بضباط الجيش الذين تم احالتھم للتعاقد فى رتبة عقيد
ونضمامھم لعناصر الشرطة وتغير لبس جنود االمن المركزى للبس الجيش واالستعانة
بھم مع ضباط الجيش وبعض من الشرطة فى كل المجاالت
أعلي الصفحة

إعادة ھيكلة جھاز الشرطة
تعليق شھاب الدين عبد الوھاب

تـاريخ ٣٣:١٢ ٢٠١١/٤/١٢

أتمنى من ﷲ أالتعود الرشوة كأساس لاللتحاق بكلية الشرطة الن منذ ما بقرب من
أكثر من  50لم يدخل كلية الشرطة إال من قدم رشوة ضخمة أو صاحب واسطة من نار
لذلك ضابط الشرطة إال من رحم ربي ليس لديه إي إنتماء وال والء لھذا البلد أتمنى من
ﷲ أن يدخل ھذا الجھاز الخطير من لديه حب وانتماء لھذا البلد العريق .
أعلي الصفحة

بادج الشرف
تعليق hameed

تـاريخ ٣٣:١١ ٢٠١١/٤/١٢

أقترح أن تقوم الشرطة بعمل بادج يسمى بادج الشرف و األمانة و ھو عبارة عن نوط
يعلق على الزي الرسمي للشرطي سواء كان ضابط أو أي رتبة كانت و صاحب ھذا
البادج يتقاضى راتب أستثنائي و يحصل على ھذا البادج عن طريق التقييم النفسي و
العملي و تقارير الرؤساء و أراء المواطني المتعاملين مع عنصر الشرطة الراتب
األستثنائي يجب أن يكون ضعف الراتب الحالي لضابط الشرطة العادي في غضون أربع
سنوات سوف يتم تمييز الضباط المميزين و بعدھا تبدأ حركة ترقيات لھؤالء سريعة
لتولي القيادات المختلفة و بناءاً على ذلك سيتم تكوين قاعدة نظيفة تقوم على
األخالق و القيم من ضباط الشرطة الصغار
أعلي الصفحة

كالم سليم ونضيف اليه
تعليق ابو شريف

تـاريخ ٢٩:١١ ٢٠١١/٤/١٢

نضيف الى المقترحات المذكورة  ،مستغالل قوات األمن المركزى  ،وتحويل كثير من
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مجندى الجيش للخدمة فى الشرطة  ،اضافة الى اإلستعانة بضباط اإلحتياط فى
الجيش  ،واستعادة تدريب طالب وطالبات المدارس الثانوية والجامعات على الفتوة
والتربية العسكرية والتى كانت تدرس سابقا ويتعلم فيھا الطالب استخدام السالح
والدفاع عن النفس غضافة الى المواطنة والوطنية ورفع الروح المعنوية  ،كما أرجوا ان
يسمح معالى وزير الداخلية لألسر بترخيص سالح للحماية  ،بالذات األسر التى تعيش
في فيالت أو فى مناطق متطرفة
أعلي الصفحة

وﷲ عين العقل
تـاريخ ٦:١١ ٢٠١١/٤/١٢

تعليق ھانى جوده

الكالم سليم  100*100بس المشكله كانت اصال فى ايه ان الداخليه اصال كانت قائمه
على الرشوه والمجسوبيه فى اختيار الظباط بنسبة  %90يعنى كانت تجاره وكلنا
عارفين الكالم ده يعنى الظابط معندوش والء وانتماء للوطن النه اصال جه فى مكان غلط
فياريت نفعل الموضوع بتاع الشباب ومااكثرھم بحاجه الى العمل شكرا
أعلي الصفحة

الردع
تـاريخ ٣٦:١٠ ٢٠١١/٤/١٢

تعليق سامى سامى

يمكن تلخيص أجراءات فرض األمن على األتى  -1 :فصل جميع عناصر الشرطة
الرافضين أو المترددين فى العودة ألنة ال يمكن أن يعطى شئ  -2 .األستعانةبعناصر
من القوات المسلحة وخاصة فى المناطق المتكرر بھا البلطجة  -3 .تشكيل قوة
مناسبة ألعادة السيطرة وتنظيم مواقف السيارات والمرور -4 .سرعة تجھيز وأعداد
عناصر أمنية وطنية لديھا الرغبة فى العمل األمنى وليس المنظرة وخاصة الحاصلين
على ليسانس الحقوق  -5 .سرعة تنفيذ قوانين رادعة واألعالن عنھا
أعلي الصفحة

جھاز حمايه المواطنين
تـاريخ ٣٢:١٠ ٢٠١١/٤/١٢

تعليق محمد لطفى

استدعاء جميع الظباط االحتياط والعساكر االحتياط وادخالھا فى جھاز جديد يسمى
جھاز حمايه المواطنين ھذا جھاز يتبع القوات المسلحه ويكون راتب الظابط 1500ج
والعساكر  750جنيه ويتم زياده الراتب كل سنه  %10مع اعطائھم مميزات القوات
المسلحه ويكون المسئول عن ھذا الجھاز الفريق عنانى رجاء الرد على االميل وشكراً
أعلي الصفحة

ألمن المفقود
تعليق أبو يحيى

تـاريخ ٢٨:١٠ ٢٠١١/٤/١٢

اقتراحات ممتازة من شخصية لھا قيمتھا ووزنھا وعلمھا ويا ريت يتم توصيلھا بشكل
رسمى للمجلس العسكرى الذى نثق فيه جميعا ليعود األمن المفقود وأقترح مع ذلك
زيادة أعداد المقبولين فى التجنيد اإللزامى ويوجه جزء منھم لجھاز الشرطة أو يتم
استدعاء جزء من قوات االحتياط لمساعدة الشرطة ولو بصفة مؤقتة حمى ﷲ مصر
وشعبھا من كل سوء وأدام علينا جميعا نعمة األمن واألمان والسالم عليكم ورحمة ﷲ
وبركاته
أعلي الصفحة

عوضوا ضعف الشرطة بالشباب
يا قادة الجيشّ ..
تعليق صالح حلمى عثمان
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سيدى الفاضل  :أختلف كثيرا مع ماذكرت فى مقالك باالتى  :لقد ذكر أن أعداد قوات
الشرطة مھوله بما اليستوجب تعينات جديده  .إنما األمر يتطلب حركه تنقالت واسعه
جدا بما يھيئ للمنقولين العمل بدماء جديدةمع قادة جدد لم يتعودوا منھم على
إستقبال االوامر المستبدة .استغالل جحافل األمن المركزى وعناص أمن الدوله المنحل
التى كانت ملئ السمع والبصر أمام الجامعات والمساجد والمظاھرات بتوزيع جزء كبير
منھم على أقسام الشرطه لإلستعانة بھم فى ترويع البلطجيه والخارجين عن القانون
بدال من ترويع المصرين سابقا  .وشكرا عقيد بالمعاش ق.م
أعلي الصفحة

وھل اصحاب القرار يرون ما نري؟
تعليق خالد

تـاريخ ٨:١٠ ٢٠١١/٤/١٢

كالم جميل يادكتور وتنفيذه سھل جدا لكن يبدو ان اصحاب القرار غير مقتنعون به
معولين علي عامل الوقت وان الشعب بينسي بسرعه لذلك نحن بانتظار ان تتحقق
كارثه )نسأل ﷲ اال يحدث ذلك( حتي يتحركوا
أعلي الصفحة

ﷲ ينور عليك
تـاريخ ٥٥:٩ ٢٠١١/٤/١٢

تعليق عبدالغنى

ﷲ ينور عليك مقال جميل وينم عن وطنيه عميقه
أعلي الصفحة

قوات االحتياط بالجيش
تعليق محمد ربيع ابو المجد

تـاريخ ٣٦:٩ ٢٠١١/٤/١٢

استدعاء قوات االحتياطى من الجيش ويقدر عددھم بمليون جندى واعادة تدريبھم فى
خالل شھر ثم دفعھم فى جھاز الشرطة لمدة مؤقتة )سنة على سبيل المثال( ويمكن
عمل زى خاص بھم مختلف نسبيا عن زى الشرطة والحاقھم على قوات االمن
العام...علما بأنى احد افراد قوات االحتياط وشكرا
أعلي الصفحة

كفاية
تعليق my

تـاريخ ٢٤:٩ ٢٠١١/٤/١٢

مع احترامى الشديد الى األقتراحات المذكورة عايزة اقول كفاية كالم فى موضوع ازمة
الثقة و عودة الشرطة الن كثرة الكالم فى ھذا الموضوع تعطى فرصة للبلطجية من ان
يعثوا فى األرض فاسدا الحل الوحيد ھو عودة الشرطة بكامل ھيبتھا و قوتھا لكى
تسطيع ردع المشاغبين و ايضا ان نترك نبرة التحدى فى الكالم عن الشرطة الن
بصراحة ھم اتظلموا كثيرا و الكل بتشفى فيھم الزم نعرف الفرق مش كل الشرطة
امين شرطة مرتشى و ال ظباط مفترى فيھم ناس بيحمونا وبيستشھدوا علشان نحس
باألمان و بدون عودة شرطة قوية مفيش حد ھيعرف يعيش و يمارس حياة طبيعية
أعلي الصفحة

نريد االھتمام
تعليق عمرو عبد المنعم صابر

تـاريخ ١٣:٩ ٢٠١١/٤/١٢

سيدى الفاضل انه بالفعل إقتراح يمكن ان يعود بالمجتمع الى االحساس باالمان والثقة
فى أخالق وسلوك اجھزة الشرطة من خالل وجود قادة من جھاز الشرطة لديھا الخبرة
والمھارة والقدرة على نقل خبراتھم وسلوكياتھم الى الشباب القادر على معاملة ھذا
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الشعب بالقدر المطلوب بحيث يتعامل مع المجتمع بكل تقدير واحترام مع وجود القدرة
واالمكانيات لمواجھة أى انفالت او اعمال بلطجة بكل حزم وشدة من اجل شعب يقدر
الحرية واالمان وفى النھاية تحية وتقدير لجيش مصر العزيز وقيادته ولدى ثقة تامة فى
عودة جھاز الشرطة لحماية ھذا الوطن بفكر واسلوب جديد فى وقت قريب بفضل وجود
الشرفاء المخلصين .
أعلي الصفحة

كالم ممتاز يحتاج التنفيد الفورى
تعليق احمد

تـاريخ ٦:٩ ٢٠١١/٤/١٢

ارجو من اخوتنا فى الوطن -رجال الشرطة -أن ينسو كل ما فات وأن يندمجو معنا فى
مستقبل واعد لدولة تشكل مستقبلھا االن بيد أبنائھا الشرفاء واننى وﷲ اثق بأن ﷲ
غفور رحيم افال نصفح نحن البشر ونحن نرجو رحمته.ولى اقتراح بسيط وھو أن يقف
جندى واحد على ناصية الشارع العمومى وبيدة ھاتف وباالخرى سالحة ونزود البعض
بدراجه نارية لسرعة الحركة الن لالسف االقسام ال تتحرك اال بعد وقوع الجريمة .الھدف
من وقوف الجنود فى الشوارع ھو منع الجريمة قبل حدوثھاالن ھدا يريح الجميع بداية
من المخبر وحتى القاضى والمواطن ھو المستفيد االول بالطبع كما يجب االھتمام بكل
المحافظات وليس القاھرة فمصر ليست القاھرة وامن المواطن العادى لن يأتى من
تأمين الدورى العام اوال.
أعلي الصفحة

امتدادا للجان الشعبية
تعليق محمودرفعت

تـاريخ ٥:٩ ٢٠١١/٤/١٢

ان العمل التطوعى كان من ركائز االمم المتقدمة ولذلك ليس اجمل من ان يكون تنظيم
الشعب من الشعب حتى نزيل الحاسسية وكذلك التعود على النظام الذى كان فى
التصويت االخير على التعديالت الدستورية والتى نظم فيھا الشعب صفوفه بمفرده
والتى اتبعھا عدم اعتراض اى جھة على النظام اواى اعمال شغب وكذلك الرضا بما
ستسفر عنه االنتخابات فالبد من االستفادة من ھذه الطريقة التى اتبعت عددت مررات
ومن الشعب ذاته
أعلي الصفحة

كل الحلول ممكنة
تعليق حلمى شاھين

تـاريخ ٤٦:٨ ٢٠١١/٤/١٢

اعتقد ان الداخلية فى وضعھا الحالى لن تفعل شئ وذلك الختالف الھدف لقد كان
الشعار ھو الشرطة والشعب فى خدمة الوطن واقتصرت ھذة العقيدة على حماية امن
الكرسى واالمن االقتصادى لرجال الشرطة محاولة االستفاد من الفساد الطاغى فى
البلد والذى كان تحت اعينھم فلماذا اليحصلوا على حصتھم من النھيبة وتصديقا على
كالمى عندما طالبوا وزير داخلية سابق بزيادة رواتبھم قال انتم مراتبتكم ال ترى النور
فھى حبيسة حسابتكم فى البنوك وانتم تتعاملون فى االسواق بعملة شكرا ناھيك
عن جيش امناء الشرطة الذى اليعود الى منزلة اخر النھار باقل من الف جنية يوميا
ناھيك على اتاوات المرور العلنية واليومية فكيف تطلب منھم بعد تغير الشعار الى
الشرطة فى خدمة الشعب ان يعودوا الى عمل لم يمارسوة كيف يتحولوا من االمن
السياسى الذى جعلھم فى رغد من العيش الى النزول لالمن الجنائى الذى
سيحولھم الى شذف العيش  ..من كل ما سبق ارى ان يتم تسريح الداخلية الم تقرأوا
تصريحات عقيد القليوبية بان الشرطة لن تنزل للعمل اال اذا قبل الشعب ايديھم واحمد
ﷲ انه لم يطالبنا بتقبيل احزيتھم  .اما عن موضوع االمن الجنائى اقترح االتى -1
االعتماد فى الوقت الحالى على الشرطةوالتحريات العسكرية مع تدعيمھم باالمن
المركزى  -2 .فتح باب االختبار بكلية الشرطة لحملة ليسانس الحقوق واقتصار مدة
الكلية لمدة 6شھور لتعليمھم العلوم الشرطية  -3 .االستعانة بالظباط وصف الظباط
اللذين خرجوا الى التقاعد من القوات المسلحة العادة السلم التنظيمى للداخلية -4 .
االستعانة بخبرات المتقاعدين من رجال المخابرات العسكرية والعامة لتفريغ المعلومات
الموجودة حاليا على اجھزة الكمبيوتر لوزارة الداخلية المداد الكوادر الجديدة بالمعلومات
االزمة لمتابعة عملھم الجديد.
أعلي الصفحة
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االستاذ الفاضل كاتب المقال
تعليق على عبد الواحد

تـاريخ ٤٣:٨ ٢٠١١/٤/١٢

اسمحلى فى البداية ان احيك واشكرك من اعماق قلبى النك لمست فينا اھم نقطة
فى حياتنا االن وھى نقطة االمن وانا اضم صوتى الى صوتك فى تلك المقترحات مع
اضافة او توضيح االتى  -1يجب اوال اعادة تاھيل جميع عناصر الشرطة نفسيا حتى يتم
تعليمھم االساليب المحترمة فى معاملة االنسان المحترم والتفرقة فى معاملة بين
االنسان المحترم لحين ان تثبت ادانتة واالنسان المجرم اصال او معتادى االجرام  -2كل
رجال الشرطة الموجودين االن يعلمون ويعرفون جيدا اماكن تواجد المجرمين والبلطجية
وذلك بحكم عملھم -3عند القبض على بعض العناصر االجرامية والتى يسمنھم مسجل
خطر يجب الحكم عليھم فورا باالعدام وان ينفذا الحكم على المالء وينقل بواسطة
وسائل االعالم المختلفة وجميع افراد المجتمع الشرفاء ليس عندھم مانع فى ذلك اذ
ماذا نرجو من ھذا المجرم انة الن ينصلح حالة ابدا  4فى حالة تنفيذ ذلك مرتين او ثالثة
اقسم لك ان كل المجرمين بعد ذلك لن يفعلوا شىء وذلك لماذا الن المجرم ھذا اعتاد
على السجن ومش ھتفرق معاة وھو عارف انة اجال او عاجال ھيتم القبض علية
وھيوضع فى السجن فھو حابب انة يعمل كل حاجة وبرحتة النة عارف اخرتھا اما لو
عرف وشاف بعينة غيرة وھو بيتعتدم ھيفكر مليون مرة قبل ان يرتكب اى جريمة -5
القبض على جميع المخبرين السرين حاال والذين يتسترون على امكان اختباء ھؤالء
البلطجية سرعة اصدار االحكام فى قضايا البلطجة حيث ان العدالة البطيىء ھى الظلم
نفسة  6القبض والفصل من الخدمة على كافة الواءت الشرطة الموجودين حاليا فى
الخدمة النھم لن يتغير سلوكم مھما حدث فلن نرجوا منھم خير ابدا اخيرا وفق اللة
المجلس العسكرى لما فية خير البلد والعباد وان يتم نعمتة علينا وان يھدينا جميعا
لنصرة مصرنا العزيزة انة نعم المولى ونعم النصير
أعلي الصفحة

إعادة الحياه الطبيعيه المستقره فى مصر
تعليق أ.د .أحمد سعيد أحمد سليمان

تـاريخ ٤١:٨ ٢٠١١/٤/١٢

أحى كاتب المقال على إقتراحاته العمليه مع رجاء تفعيلھا فى الواقع وأضيف غليھا :
لماذا ال يوزع أفراد بل فطاع األمن المركزى على كل أقسام الشرطه فى مصر
ليساعدوا فى إعادة اإلنضباط للشارع المصرى مع الرقابه الميدانيه من إخواننا وأوالدنا
ضباط الشرطه أنفسھم .مع مالحظة أن أمناء الشرطه ليست تجربه ناجحه بجميع
المقاييس .بل عساكر الدوريه )الدرك( أكثر نجاحاً
أعلي الصفحة

تطوير جھاز الشرطة
تعليق مجدى محمود زكى

تـاريخ ٣٤:٨ ٢٠١١/٤/١٢

اعجبنى جدا مانشر وھذا ماكان يدور فى خاطرى لما تشھده مصر من انفالت امنى
ولكنى اضيف االتى اوال تشديد العقوبة اكثر من ذلك بحيث تصل الى االعدام فى حالة
استخدام االسلحة بصورة مروعه او نفى من االرض مثل ايداع كل بلطجى مزرعة
توشكى واالستفاده منھم فى استصالح االرض وتنميتھا وكل ارض تريد الدولة
استصالحھا فالبد من استخدم البلطجى فى مايفيد المجتمع رغما عن ارادته والبد من
وجود تشريع يحقق ذلك
أعلي الصفحة

اعاده ھيكله جھاز الشرطه
تعليق نور الغزالى

تـاريخ ١٥:٨ ٢٠١١/٤/١٢

ليس من المنطقى ان نعود برجل اعتاد الفساد والعوث فى االرض بالتلفيق واالتھام
العشوائى والزنا وتشريد الشرفاء لقلب الحال به الى رجل شريف انا الاتصور ذلك لذلك
اتمنى ان تكون الشرطه جھه تامين فقط وليس جھه تنفيذ وتحقيق وان توكل ھذه
المھمه الى جھه قانونيه مشكله من قانونين جدد من المحامين المشھود لھم بالنزاه
وحسن الخلق ويختارو على اساس الكفاءه العمليه بالتعيين الموقت ويخضعون للتدقيق
مده فعليه من قضاه مشھود لھم بالنزاھه وحسن الخلق ويكون دور رجل الشرطه
مجرد التامين الفعلى والركن القوى للحمالت لضمان قانونيتھا وديمقراطيتھا والحد من
العنف المضاد
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أعلي الصفحة

police
تعليق samy aslou

تـاريخ ٧:٨ ٢٠١١/٤/١٢

مركزيه الشرطه تابعه لوزارة الداخليه نظام كان متبع فى العصور الوسطي قبل االنفجار
السكانى الشرطه فى المدن الحديثه تعين وتخدم المدينه و ليس لھا عالقه بالحكومه
المركزيه وكل مدينه لھا االجھزه االمنيه المختلفه الخاصه بھا المحافظه لھا االجھزه
االمنيه الخاصه بھا ومسؤليات يحددھا القانون على ان اليحدث تداخل بين اجھزه االمن
المختلفه فاشرطة المدينه ھم موظفين المدينه و رجال امن المحافظه ھم موظفين
المحافظه ثم االمن الوطنى تابع للحكومه المركزيه ولكن ما ھو متبع االن مثل الحكومه
المركزيه مسؤله عن قسم باب الشعريه فى القاھره وقسم بوليس فى محافظه
اسوان ھذه مركزيه سلطويه ال تخدم امن احد فيجب ان تكون المحليات منتخبه لخدمه
الشعب وادارة شؤن وخدمات الناس والمحافظه على امنھم
أعلي الصفحة

البد من حل
تعليق عمر مصر

تـاريخ ٣٠:٧ ٢٠١١/٤/١٢

او من الممكن ان تقوم القوات المسلحة باستدعاء قوات االحتياط العاطلين عن العمل
او يعملون باعمال مؤقتة وغير مستقرة وتقوم بضمھم للشرطة بمييزات افضل من
وضعھم الحالي او لفترة مؤقتة حيث ان قوات االحتياط قد تلقت تدريبات عسكرية في
القوات المسحلة وھم على دراية باستخدام السالح ونحن جميعا نعرف اخالق افراد
القوات المسلحة سواء ضباط او مجندين اوال يتميزون بالصرامة والقوة وفي نفس الوقت
ال يظلمون احد ونحن جميعا تعايشنا معھم اثناء الثورة وبعدھا والحظنا تصرفاتھم
وطريقة تعاملھم مع البلطجية او المدنين اي بمعنى يكون فرد قوات مسلحة لكن
بالبس شرطة مثل االمن المركزي على سبيل المثال لكن الفرق بين االمن المركزي
والقوات المسلحة نوعية التدريب وقوة الشخصية وﷲ المستعان
أعلي الصفحة
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