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اضافة تعليق  ارسل لصديق  اطبع الصفحة مساحـــــة رأى | الرئيسية

شكراً لقادة الجيش ولنلتفت لألمن والعدالة 
 االجتماعية

 
٢٠١١/ ٤/ ١٩    إبراھيم البحراوى. د   بقلم  

أعتقد أن كلمات الشكر والتقدير ال تكفى للتعبير عن حالة العرفان 
العميقة، التى تولت نفوس الشعب تجاه طالئع الثورة من شباب 

 يناير ومن قادة الجيش وأعضاء المجلس األعلى للقوات ٢٥
 . المسلحة

لقد نتج عن التفاعل الخالق بين الشباب والقادة األسبوع الماضى 
ھذا المشھد المھيب لسيادة القانون، الذى حلق فى سماء شرم 

بصراحة . الشيخ، التى كانت إلى عھد قريب محمية أسماك القرش
كاملة أعتقد أن من حقنا جميعاً أن نطمئن للمستقبل فى ظل 

ھذه القيادة المشتركة من شباب الثورة وقادة الجيش، التى أرجو 
أن تكتسب شكالً مؤسسياً يوفر حالة مشاركة فى اإلعداد 

للقرارات خالل الفترة االنتقالية، لكى نتجنب الحاجة إلى 
المظاھرات، ونتفرغ لترتيب البيت المصرى من الداخل فى مأمن 

من دسائس الثورة المضادة ومحاوالت الوقيعة بين الشعب وجيشه 
 .الباسل

على مدى األسابيع الستة الماضية انشغلت مع القراء فى 
قضية العدالة االجتماعية من : التباحث حول ثالث قضايا، األولى
حد أدنى يكفل األجر العادل : خالل وضع حدين لألجور، أولھما

حد أقصى يقضى على ظاھرة الفساد : والحياة الكريمة، والثانى
. اإلدارى والمالى، التى أرساھا النظام البائد لمكافأة أعوانه ورجاله
إنھا ظاھرة الرواتب الخيالية، التى تصل إلى أكثر من مليون جنيه 

لرئيس مجلس إدارة األھرام األسبق على سبيل المثال، وھو 
األجر الذى خفض لسوء األحوال بالمؤسسة إلى مائة وعشرين 

، فى حين أن الحد األدنى لألجور ٢٠٠٧ألف جنيه شھرياً عام 
لقد نبھنى بعض . بالمؤسسة ھو ألف جنيه للصحفى المبتدئ

القراء إلى ضرورة العودة إلى ھذه المسألة ومخاطبة قادة الجيش 
 بشأنھا، 

سمير رضوان . خاصة أن اللجنة التى شكلھا وزير المالية المحترم د
تركز على وضع حد أدنى لألجور متناسية إھدار أموال الدولة على 
كبار الموظفين فى كل المصالح الحكومية والمؤسسات المملوكة 

للشعب دون مبرر مفھوم، فى الوقت الذى تطبق فيه الواليات 
المتحدة حداً أقصى لألجور ال يزيد على ثمانية عشر ضعف الحد 

إن وضع حد أقصى لكل األجور . األدنى فى القطاع الحكومى
شاملة الراتب والحوافز والمكافآت يعنى توفير مئات الماليين من 

الجنيھات لخزانة الدولة، يمكن أن توجه لتمويل الحد األدنى الكريم 

من مساحـــــة رأى اقرأ المزيد   

افعلھا يا وليد

غزوة «اإلخوان المسلمون و
»أحد

رجولة جديدة أرقى وذكورة 
قديمة أدنى

محاكمة مبارك من منظور 
تاريخى

عرض خاص فى الجناح 
الرئاسى

عفواً سيدى الوزير

) ١(قوانين الھانم 

أنت مصرى.. تكلم

: عبدالرحمن يوسف يكتب
) ٩(» يوميات ثورة الصبار«
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 .وتزيل مشاعر الظلم االجتماعى

أما القضية الثانية التى طرقناھا خالل األسابيع السابقة فھى 
قضية الدعوة إلى الحوار المجتمعى بين التيار الدينى اإلسالمى 

بفروعه من اإلخوان والسلفيين والصوفية، وبين التيار الديمقراطى 
 . الذى فجر الثورة

تھنئتان « تحت عنوان ٥/٤/٢٠١١لقد أثرت القضية يوم الثالثاء 
، طالباً من الصديق المناضل الصامد »للعريان ودعوة لإلخوان للتحاور

عصام العريان، اإلخوانى العريق، أن يقود تيار . من أجل الحرية د
الحوار لتھدئة مخاوف التيار الديمقراطى تجاه موجة العنف التى 
يقودھا السلفيون واغتنام فرصة الحرية، التى ينعم بھا اإلخوان 

 .اليوم إلشاعة مناخ االحترام لحرية التيارات السياسية كافة

خالد . عصام العريان ومع د. فى أعقاب نشر المقال تحدثت مع د
أبوسيف، أستاذ الكلى بطب عين شمس، وھو رئيس الجمعية 

الشرعية بالمرج، وتوصلنا إلى تفاھم يحقق وحدة قوى الثورة 
الديمقراطية والدينية وإزاحة ثقافة العنف عن مجتمعنا، وھو أمر 

سنعود إليه بالتفصيل فى مقاالت الحقة، خاصة أن عدداً كبيراً من 
 .القراء قد أرسل إلى موقع الصحيفة مساھمات فى الموضوع

أما القضية الثالثة التى انشغلنا بھا الثالثاء الماضى، التى أرى أن 
نركز عليھا اليوم فھى قضية تعزيز دور الشرطة وضمان األمن 

لقد وضعت بعض األفكار التى استمعت . والقضاء على البلطجة
عوضوا ضعف .. يا قادة الجيش«إليھا من الناس تحت عنوان 

، ولحسن الحظ فقد قدم خمسون قارئاً »الشرطة بالشباب
اقتراحاتھم مكتوبة لتحقيق ھذا الھدف، ويمكن إجمال األفكار 

 :المقدمة على النحو التالى

تأييد فكرة تدريب خريجى كلية الحقوق لفترة زمنية قصيرة تقدر  -١
بستة شھور للحصول على ضباط ممتازين يحترمون حقوق اإلنسان 

 .ويمتلكون الكفاءة على مكافحة اإلجرام والبلطجة

وفى ھذه النقطة تلقيت رسالة من العقيد محمد عثمان، وھو 
مدرب بكلية الشرطة، يعترض فيھا على قصر مدة التدريب 

المقترحة وھى ستة شھور وينبه إلى ضرورة االنتباه إلى أننا 
سنعرض ضباطنا للقتل فى أول مواجھة مع المجرمين المسلحين، 

 . نتيجة عدم كفاية فترة التدريب

ولقد عالج القارئ أحمد على ھذه النقطة باقتراح استثمار خريجى 
كلية الحقوق، الذين أمضوا فترة التجنيد كضباط احتياط بالقوات 

المسلحة، فھؤالء لديھم خبرة استخدام السالح وروح المواجھة، 
أيمن . باإلضافة إلى علوم القانون، باإلضافة إلى ھذا اقترح د

السيد، المدرس بجامعة اإلسكندرية، تجنيد خريجى كلية الحقوق 
فى الشرطة مثلما نجندھم فى الجيش، ويرى أن ھذا سيضمن 
حسن معاملتھم للجمھور، ألنھم سيعودون إليھم بعد انتھاء فترة 

 .التجنيد واالستدعاء

أيد القراء فكرتى فى ضرورة ضمان الطباع القويمة والنفسية  -٢
السوية للضباط وأمناء الشرطة الستبعاد الساديين، وأصحاب 

الميول العدوانية، وأضافوا أن من الضرورى القضاء على ظاھرة 
الرشوة سواء فى االلتحاق بالشرطة أو ممارسة العمل، واقترح 

شھاب الدين عبدالوھاب حامد ضرورة تمييز الضباط واألمناء 
الممتازين ذوى الخلق بمنحھم وسام شرف يوضع على صدورھم، 
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 .ويحقق لھم دخالً إضافياً مجزياً 

ويؤكد العقيد محمد عثمان ضرورة دعم اإلعالم لجھاز الشرطة  -٣
إلعطائه الثقة الكاملة فى نفسه، خاصة وھو يواجه المجرمين 

المسلحين وأنا أؤيد ھذا بشدة، راجياً البحث عن وسائل تفصيلية 
 .لھذا

اقترح البعض رفع مستوى جندى الشرطة كما فعلنا بعد ھزيمة  -٤
 عندما جندنا حملة المؤھالت العليا كجنود بالجيش وھو ١٩٦٧

تفكير بناء فى ضوء المستوى المتواضع للجنود المجندين، الذين 
نراھم فى الشارع ينظمون المرور، ويشاركون فى قوات األمن 

 .المركزى ويقود الفكرة إسماعيل فكرى أحمد

يقترح بعض القراء ضرورة التسھيل على األسر فى ترخيص  -٥
السالح للدفاع عن النفس فى ضوء السالح المتوافر فى أيدى 

 .البلطجية، وھو اقتراح ضرورى لدعم جھود الشرطة

لقد طالبنى القراء بتوصيل ھذه األفكار إلى المجلس األعلى 
للقوات المسلحة، وھا أنا أستجيب، واثقاً من دقة المتابعة لكل ما 

 .ينشر من جانب المجلس

 

] ١٤[عدد التعليقات 

مقال رائع جدااا 
٤٩:٤ ٢١/٤/٢٠١١تـاريخ   سميره سعيدتعليق  

مقال اكثر من رائع وقد تناول اكثر من فكره يجب احترامھا واالھتمام بھا الن بيھا سيعود 
االمن والسالم الى الشارع المصرى مع انى ضد فكره السماح بالترخيص السالح 

للمواطنين ولكن ندعم ونساند رجال الشرطه الشرفاء ونفعل ھذا االفكار المطروحه 
وتحيه للجيش الذى لوال لفلت زمام االمور ونحمد على ما نحن فيه ونرجو االسراع 

فى المحاكمات العادله لكى يھدا الشعب المصرى وشكرا

أعلي الصفحة

نصب تذكارى للشھيد المجھول 
٤٢:١ ٢٠/٤/٢٠١١تـاريخ   عبد المنعم حجازى. د تعليق  

أدعو الى تحويل المقبرة الفخمة التى بناھا مبارك بأموال الشعب المصرى لنفسه الى 
يناير فيه  25نصب تذكارى يتم دفن الشھيد المجھول لثورة 

أعلي الصفحة

ضابط شرطة  
٥٩:٢٣ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   جمال علىتعليق  

انا حاصل على ليسانس حقوق وحاصل على ماجستير فى الحقوق ونفسى ابقى 
سنه ھى الشرطة ھتفتح متى يا دكتور 23ضابط شرطه عشان انا سنى لسه صغير 

ابراھيم وياريت تبلغ امنيتى للوزير المحترم منصور العيسوى ولك جزيل الشكر 
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أعلي الصفحة

فضفضة 
٥٧:٢٣ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   صبرى عبدالعالتعليق  

لقد استندفت المظاھرات واالضرابات واالعتصامات وجحافل المساجين الھاربين وأرباب 
السوابق وفلول النظام السابق ، استنفد كل ھؤالء احتياطى مصر من األحتياطى فى 
كل شىء وأصبحنا على شفا مجاعة طاحنة ، فالبد من ضرورة العودة الى فتح طريق 

األنتاج المتوقف ويكون له االولوية ، وعندما يزيد األنتاج يحق لكل موظف طلب مزيد من 
.المرتبات والرباح ووخالفه وما عدا ذلك فال زيادة مرتبات وال مرتبات أصال 

أعلي الصفحة

ضابط شرطة  
٣١:٢٣ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   جمال علىتعليق  

وهللا العظيم احنا جھزناانا ليسانس حقوق وحاصل على ماجستير ومش القى شغل 
وجھزت نفسى لالختبارات من دلوقت وعاوز اخر كلمة كلية الشرطة ھتفتح وال ال؟؟؟

أعلي الصفحة

ضابط شرطة  
٢٦:٢٣ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   جمال علىتعليق  

 2008بسم هللا الرحمن الرحيم بدايه يا سيدى فانا حاصل على ليسانس الحقوق 
تقدير جيد المھنة الاعمل اكتب لك رسالة لتوصيلھا  2010وحصلت على الماجستير 

الى وزير الداخلية معالى الوزير لقد تقدمت لكلية الشرطة مرتين بعد الثانوية العامة 
وصلت لكشف الھيئة وھو اخر كشف فى اختبارات الشرطة وصلت له فى المرتين ولم 

بالمائة لسبب الجميع ىيعلمه ولما قامت الثورة  90يتم قبولى رغم حصولى على 
وعلمت باحتمال فتح باب القبول بكلية الشرطة لخريجى الحقوق احسست انى 

حلمى يقترب وقمت بتجھيز نفسى وعقدت جلسات رياضية ضمانا لتاھيلى ارجوك 
التضيع حلمى مرة اخرى سيدى الوزير ارجوك ارجوك عجل بفتح ھذا الباب خاصة اننى 
الاجد فرصة عمل حتى بعد حصولى على الماجستير وارغب كل رغبة فى كونى ضابط 
شرطة وفقك هللا خادما لھذا البلد تحت مظلة الحق والقانون واتقدم بكل الشكر للدكتور 
ابراھيم البحراوى لنشر ھذه الرساله واعلم يا سيدى اننى واثق فى هللا اننى ساقبل 

عند فتح باب القبول الننى قبلت مرتين قبل ذلك وھو حق لى اريد اخذه خاصة فى ظل 
وهللا الموفق....وزارة تعمل بمواثيق حقوق االنسان 

أعلي الصفحة

ممكن ولكن 
٢٢:١٦ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   الكويت/ مصطفى تعليق  

ممكن حكاية خريجى الحقوق دى بس يتعمل لھم برده بحث عشان مايكونوش من 
الجماعات اياھا ويبقى عندنا منھم جيش رسمى عنده السلطة والتدريب

أعلي الصفحة

االحترام و التقدير واجب 
٢٠:١٦ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   أبراھيم. دتعليق  

اآلن سوف يكون لمصر ثقل سياسي و اقتصادي و كلمة ... من اإلنصاف أن نقول الحق 
مسموعة عربيا و إقليميا و دوليا الن وراء حكومتھا شعب كامل و سوف يبدأ االزدھار 
عندما يكون القانون فوق الجميع و عندما الكل يحترم القانون و يعم العدل بين جميع 

كنت افتخر إنني خريج جامعة عين ... عاما  40لقد تخلفت مصر ... طبقات الشعب
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سنوات صدمت و ذھلت بل و صعقت  3عاما لكن عندما زرت مصر قبل  35شمس قبل 
مما حصل في مصر و بالذات في الجامعات و اخص بالذكر جامعة عين شمس كمثال و 

لماذا وماذا حصل لمصر الحبيبة حيث كنت أسئل ... كأنھا كانت في نوم و سبات عميق 
إنني في الحقيقة تألمت كثيرا , فقال لي الفساد عم كل شيء ... صديقي المصري 

كلھا تطورت بدرجات متفاوتة ويجب أن .. علما بأنني زرت دول كثيرة .. لما حدث لمصر 
على مستوى وكان من الممكن أن تتفوق علي ماليزيا  20و  15يكون ترتيب مصر بين 

لذا يجب أن يحترم المجلس العسكري األعلى وقراراته و رجال القضاء من ... وغيرھا 
... أعان هللا مصر و حماھا من كل سوء ... جميع طبقات الشعب لكي ننھض بمصر 

أعلي الصفحة

القوات المسلحة مدرسة الديقراطية 
٢٥:١٤ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   جمال موسىتعليق  

سيدى الفاضل يجب على الجميع وعلى وسائل االعالم ان تعلم طبيعة اتخاذ القرار 
بالنسبة للقوات المسلحة وانا اجزم باعتبارى احد ابنأ القوات المسلحة السابقين ان 

القوات المسلحة ھى مدرسة الديقراطية الحقيقية على عكس ما يعتقد الذين ال 
يعلمون طبيعة اتخاذ القرار داخل القوات المسلة فالقائد اليمكنة ان يتخذاى قرار دون ان 

يستمع لجميع معاونية ويناقشھم باستفاضة وان يدرسوا كل االحتماالت واالمكانيات 
المتاحة للتنفيذ بافضل طريقة وان كان ھذاھو اسلوبھم فى اتخاذ القرارت على 

مستوى القوات المسلحة فكيف يكون الحال وھم يتحملون المسئولية كاملة عن ادارة 
شئون البالد فال تقلق يا أخى فمصر امانة فى ايدى ابنائھا الشرفاء االكفاء ومع كال 
اقترح ان يقوم المجلس العسكرى بانشاء مجلس استشارى تتمثل فية كل القوى 
الوطنية بمختلف التيارات واالتجاھات وان يعلن على الشعب اسماء اعضائة وذلك 

للتشاور والتباحث قبل اصدار القرارت فى كافة االمور السياسية االقتصادية ختى نعبر 
المرحلة االنتقالية بسالم ولكى يامصر السالمة

أعلي الصفحة

مقترح الخدمة الوطنية 
١٠:١٤ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   عاطف محمد علىتعليق  

فرغ وقت للخدمة الوطنية على ان تكون الخدمة لكل فرد من المشتركين فى (مقترح 
نظراً للحاجة الملحة الحالية لخدمة الوطن واستعداد ) ساعات فقط كل اسبوع 8حدود 

لذا خطر بذھنى , الكثير من الناس لھذه الخدمة اال اننا جميعاً لم نعرف كيف نقوم بھذا
انشاء صفحة على الفيس بوك لتجميع الناس الراغبين .... ھذه الفكرة وھى كالتالى

أعمال خيرية  –امنية  –طبية (بعد ذلك يتم توزيعھم على مجموعات . فى خدمة الوطن
فحص وتجميع مشاكل المجتمع المصرى وانشاء قاعدة  –ومساعدة الفقراء واليتامى 

ويكون ) الخ....حقوق المواطن المصرى –حرفية  –بيئة  –نظافة  –ھندسية  –بيانات بھا 
ھناك مفوض من مجلس الوزراء لتنسيق االعمال مع مجموعات الخدمة الوطنية 

وبالنسبة لمجموعات الخدمة الوطنية . باالضافة الى ازالة العقبات التى تعوق عملھا
ويتم اعداد . التى تساعد الجھات االمنية تكون تحت اشراف من الجيش والشرطة معاً 

غرفة عمليات مركزية لمجموعات الخدمة الوطنية النضباط العمل بھا وضمان العمل 
العمل بالخدمة الوطنية يكون طواعيًة بالمجھود ويكون بالتناوب بحيث ال يرھق . المنظم

فعلى (ويتم نجاح ھذه الفكرة بكثرة العدد الذى سيتقدم لھذه الخدمة , المتطوعين
) ثالث ورديات (3÷ ) ايام االسبوع (7÷ مليون مواطن  5سبيل المثال اذا تقدم حوالى 

يتم ارتداء زى موحد وتعلق كارنيھات الخدمة ). مواطن تقريباً فى كل وردية 238095= 
ھذا مجرد مقترح فى حالة ما • : مالحظات.. الوطنية على الرقبة تتضمن البيانات التالية

ان يالقى قبول الكثير من الناس يتم تنظيم الفكرة بشكل علمى أكثر فھدفى 
• . االساسى ان نخدم الوطن من خالل عمل منظم ودون انتماء سياسى الى حزب

اتمنى ان يشارك معنا اساتذة من الجامعات المتخصصين فى االدارة والتنظيم 
دعوة الى • . للمشاركة فى تنظيم ھذه الفكرة والنھوض بالعمل الجماعى المنظم

الداعية االسالمى عمرو خالد ان يساعد فى ھذه الفكرة بما لديه من خبرة فى 
.المؤسسات والجمعيات الخيرية

أعلي الصفحة

اين وزارة الداخلية 
٤:١٤ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   مصر للكلتعليق  

السيد اللواء وزير الداخلية رجاء من سيادتكم النزول الي الشارع وزيارة اقسام الشرطة 
لتكون قريب للناس وللواقع االمني الذى ما زال تثور حوله شكوك ارجو ان نعود بالذاكرة 
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 ] األخير األخير   ] [التالى التالى   ] [١١] [السابق السابق   ] [األولى األولى   [

الي ايام اللواء احمد رشدى الذى كان ينزل الي الشارع متخفيا ليري اوضاع االمن 
وكيفية تعامل السادة رجال الشرطة ولم يجلس بالمكتب ينظر التقارير االمنية التي من 

الممكن ان يكون فيھا الكثير من القصوروالرعونة نتمني خطي جدية من اجل امن 
اقسم با يوجد اقسام شرطة الضباط عندما تبلغ عن اي حادث . الوطن الغالي 

اليكلفنفسه بالنزول اال بعد انتھاء المشاجرات او اعمال البلطة وشكرا

أعلي الصفحة

موضوعية الكتابة الصحفية 
٣:١٤ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   فاروق محمود عبدالقادر.دتعليق  

شكرا ألمثالك أيھا الكاتب المحترم

أعلي الصفحة

اين ھى العداله االجتماعيه؟؟؟؟؟ 
٥٤:١٣ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   kamil kamalتعليق  

كيف لحكومه تعانى كل تلك المتاعب الماليه وتستجدى االموال من البنك الدولى بكم 
ما يضعه منشروط وقيود كيف لھا االتضع سقف لالجور وتضع سياسة تقشف 

حاسمه؟؟؟؟؟ كيف يظل االنفاق الحكومى على وضعه قبل الثورة ويظل ھناك ناس 
يحصلون على مرتبات من خمس او ستة ارقام فى بلد على حافة االفالس لن تتوقف 
االحتجاجات والمظاھرات الفئويه حتى يوضع حد اقصى وليس حد ادنى لالجور وحتى 
يشعر المواطنين ان الحكومه بدات تطبق ارشادتھا ودعواتھا على نفسھا اوال البد من 

-نريد ان نتنفس العداله االجتماعيه-تطبيق النسب المعترف بھا عالميا لتناسب االجور 
اين كبار رجال المال واالقتصاد فى مصر وعلى راسھم شيخ االقتصاد المصرى عبد 

العزيز حجازى ؟؟انا ارجوه اال يتركنا فريسه لھؤالء الھواه والبد من بيع السيارات 
الحكوميه والقصور فى مزادات علنيه لتوفير السيوله المطلوبه وعمل صندوق استثمارى 

ضخم وشركه مساھمه مصريه باموال المصريين القادرين والعاملين بالخارج بدال من 
كيف اليتعلم احفاد طلعت حرب من دروس -وضع رقبتنا تحت اقدام البنك الدولى

الماضى القريب؟؟؟؟؟؟؟ 

أعلي الصفحة

بدون ابتماء 
٢٢:١١ ١٩/٤/٢٠١١تـاريخ   aymanslmتعليق  

، لوفاطمة بنت محمد سرقت .ياخى العزيز اوال ليعلم الجميع قول سيدنا رسول هللا 
لقطعت يدھا ،، اذن لمن تشكر وتقر بالعرفان وهللا لو فعلوھا لعاد االمن واالمان وبعدھا 

ضع النظام المناسب والحلول كثيرة جدا جدا جدا ورانا شغل ياما بس ھمه عايزنھا 
كده؟؟؟؟؟

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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