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مواِت  الَلّهَمّ رَبّ الَسّ

بِع ورَبّ العرِش العظيِم  الَسّ
اهُر فليس  رَبّنا ورَبّ كِلّ يشٍء أنَت الَظّ

فوَقَك يشٌء وأنَت الباطُن فليس دوَنَك يشٌء 
ُمنِزَل الَتّوراِة واإلنجيِل والُفرقاِن فالَق الَحِبّ 
والَنّوى، أعوُذ بَك ِمن ِرشّ كِلّ يشٍء أنَت آِخٌذ 
ُل فليس قْبَلَك يشٌء وأنَت  بناصيِته أنَت األَوّ

يَن  اآلِخُر فليس بعَدَك يشٌء اقِض عَنّا الَدّ
وأَْغِننا ِمن الفقِر.

ــطاط: يف الرابع  ــجد عمرو بن العاص بالفس - بناء مس
ـــ املوافق 5 سبتمرب  ــهر رمضان عام 20ه والعرشين من ش
ــاص ريض الله عنه  ــن الع ــجد عمرو ب ــَمّ بناء مس 641م ت

بالفسطاط.
- يف مثل هذا اليوم من شهر رمضان املُبارك ُقتل الشاعر 
ــة، هو أبو  ــد املتنبي يف الكوف ــب املتنبي، ول ــري أبو طي الكب
ــاعر األشهر. اسمه أحمد بن الحسني  الطيب املتنبي الش

بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكندي الكويف.
ـــ  ــان 1422ه ــن رمض ــات: يف 24 م ــد الدباب ــاة صائ - وف
املوافق 9 ديسمرب 2001م: ُتويف صائد الدبابات الشهري يف 
حرب أكتوبر 1973م "محمد عبدالعاطي".. ُعرف بصائد 
ــهر  الدبابات، وسجلوا اسمه يف املوسوعات الحربية كأش

صائد دبابات يف العالم.

- القرآن الكريم (كذلك لنثبت به فؤادك)
ــاء (كذلك نقص  ــص األنبي ــرية وقص - قراءة الس

عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك)
ــا يوعظون به  ــم (ولو أنهم فعلوا م ــل بالعل - العم

لكان خرياً لهم وأشد تثبيتا)
ــىل  ــي ع ــت قلب ــوب ثب ــب القل ــاء  (يامقل - الدع

طاعتك)
ــع الذين  ــك م ــرب نفس ــة (واص ــة الصالح - الرفق
ــدون وجهه وال  ــداة والعيش يري ــم بالغ يدعون ربه

تعُد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا)

املثبتات الخمس يف عصر الفنت

السبت : ٢٤ رمضان ١٤٣٩ه
٩ يونيو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٦٠

السجون يف رمضان ألم وأمل
ــجناء  ــجون آالف الس يقبع خلف الس
ــاعدة يف  يحتاجون إىل مد يد العون واملس
كل املجاالت (العون القضائي واملساعدة 
 – ــة  الغذائي  - ــة  الصحي  – ــة  القانوني
االجتماعية التدريب والتأهيل – التعليم 
ــني ويف رمضان  ــل وقت وح ــخ ) ويف ك ... ال
ــرية  ــة كب ــان فرص ــرب ورمض ــاج أك االحتي
ــجناء  للس ــون  والع ــاعدة  املس ــم  لتقدي
ــط بل يف جميع  ــس يف مجال الغذاء فق لي
ــاز خطوات  ــات وباإلمكان إنج االحتياج
ــني وتجويد  ــرية لتحقيقها اذا تم تحس كب

إدارتها بكفاءة وفاعلية .
ــرياً  ــتبرشون خ ــجناء يس ــع الس جمي
بقدوم شهر رمضان شهر الخري والرحمة 
ــن عدد كبري من  ــل فيتم اإلفراج ع والتكاف
السجناء ويتم تحسني الوضع اإلنساني 
ــتوى  ــان ويرتفع عندهم مس لهم يف رمض
ــس الوقت  ــاوزوا األلم ويف نف ــل ليتج األم
ــم األلم   ــوادر األمل يفاق ــاع وضعف ب ضي

ويصبح األمل سبباً لأللم ال عالجاً له.
ــد  يفق ــالالت  االخت ــض  بع ــبب  وبس

السجناء أحالمهم وتضيع آمالهم .
ــان لهذا  ــهر رمض ــان أن يكون ش باإلمك
ــم  تقيي ــادة  إلع ــة  إيجابي ــة  فرص ــام  الع
ــة  الرسمي ــات  والهيئ ــات  املؤسس دور 
ــجناء  ــجون والس واملجتمعية حيال الس
بتشخيص املشاكل واالختالالت وتحديد 
ــا  تصحيحه يف  ــرشوع  وال ــات  املعالج

ومعالجتها  .
ــات كبرية قد  ــاك مالحظ ــذا العام هن ه
ــجون و  ــاني يف الس ــل اإلنس ــق العم تعي

يستوجب معالجتها برسعة أهمها:

1. ضعف التنسيق والرشاكة 
ــاني يف  ــات العمل اإلنس ــم معيق ــن أه  م
ــني  ــيق ب ــة والتنس ــف العالق ــجون ضع الس
الجهات الرسمية ومنظمات املجتمع املدني 
ــن تقديم  ــري ع ــام الكث ــؤدي إىل إحج ــا ي مم
ــر هذا الخلل  ــاعدة ‘ وإذا استم العون واملس
سيزداد الوضع اإلنساني يف السجون سوءاً 
ــل حتى قد  ــان ب ــهر رمض ــط يف ش ــس فق لي
ــتمر ليمتد طوال العام واألعوام القادمة  يس
ــني وتطوير  ــم يتم الوقوف الجاد لتحس إن ل
ــع الجهات ذات  ــة اإليجابية بني جمي العالق

العالقة الرسمية واملجتمعية .
ــات الدولة هو  ــد أن دور مؤسس ــم نؤك نع
ــىص ما يمكن من  ــل ويجب أن تبذل أق األص
ــجناء  ــني وضع الس ــود إيجابية لتحس جه
ــل يف إطار  ــجون ك ــتوى الس ــني مس وتحس

اختصاصه ومجاله ولكن ؟
ــي ال يقل أهمية عن الدور  الدور املجتمع
ــه يجب ان تبدأ  ــي وهو دور تكمييل ل الرسم
ــات الدولة بالرشوع يف العمل ليكمل  مؤسس

املجتمع ما نقص .
ــانية  ــاريع رمضان اإلنس ــو تم إدارة مش ل
ــيق اإلنساني  ــكل جيد وتحسني التنس بش
ــة  العالق ذات  ــة  الرسمي ــات  الجه ــني  ب
ــات املجتمع  ــجناء ومنظم ــجون والس بالس
املدني الوطنية واملنظمات الدولية والقطاع 
ــني  ــاص لتحققت نتائج إيجابية لتحس الخ
مستوى السجون ووضع السجناء ولكن ؟؟

ــديد هناك حلقة مفقودة بني  لألسف الش
ــا وتفعيل  ــتوجب إيجاده تلك الجهات يس
ــون  ــة وأن يك ــة اإليجابي ــيق والرشاك التنس
ــني  ــفافية ب ــدق وش ــة وص ــن ني ــاك حس هن
ــجون والسجناء  الجهات ذات العالقة بالس
ــهر رمضان املبارك املحفز  لالستفادة من ش

ــتوجب االبتعاد عن  ــه ويس ــل الخري في لفع
ــود اآلخر ومحاولة  ــز والهمز وانكار جه اللم
ــل الخري مجال  ــيطرة واالستحواذ.. فع الس
ــع  ــح جمي ــم تفتي يت أن  ــتوجب  ــع يس واس
ــة أو  ــة ضيق ــه يف زاوي ــدم خنق ــذه وع مناف

لحسابات غري صحيحة .
ــان الكريم  ــهر رمض ــىش أن ينتهي ش نخ
ــجون  ــاعدة الس ولم يتحقق يف موضوع مس
ــجناء ما يطمح الجميع لتحقيقه ولن  والس

ينفع الندم وكلمة لو .
ــن رمضان  ــث األخري م ــن يف الثل اآلن نح
باإلمكان مراجعة كل يشء وتصحيح املسار 
ــع  ــني جمي ــوة ب ــق الفج ــن تضيي ــا يضم بم

الجهات الرسمية واملجتمعية .
2.  اللجنة العليا للسجون 

ــم  ــجون  أه ــا للس ــة العلي ــل اللجن تفعي
ــجون والتي  خطوات معالجات أوضاع الس
ــع الجهات  ــىل إرشاك جمي ــص القانون ع ن
يف  ــة   واملجتمعي ــة  الرسمي ــة  العالق ذات 
ــع  الجمي ــمل  لتش ــا  وتوسيعه ــا  عضويته

وبمهام واضحة وإيجابية .
ــل  ــل بتفعي ــرار عاج ــدار ق ــان إص باإلمك
ــاع عاجل وطارئ  ــة وعقد اجتم هذه اللجن
وتوزيع املهام واملسؤوليات بني الجميع وفقاً 
ــل  ــا وأن يتحم ــا واختصاصاته لصالحياته
ــح العالقة بني  ــؤوليته وتصحي ــع مس الجمي
ــجون  ــة بالس ــات ذات العالق ــع الجه جمي
والسجناء وان يتم النقاش برصاحة عن أي 
مالحظات يف املهام واملسؤوليات ومعالجتها 
ــدم اللقاء  ــة ألن التباعد وع ــة ورسع بفعالي
سبب رئييس للقطيعة وسوء الظن يف اآلخر.

3. اكتظاظ السجون 
ــاظ  اكتظ ــاب  أسب ــة  مناقش ــتوجب  يس
ــذ  تنفي يف  ــرشوع  وال ــجناء  بالس ــجون  الس

ــاب ارتفاع عدد  ــد من أسب ــاملة تح خطة ش
ــي االجتماعية  ــجناء من جميع النواح الس
ــخيص  ــة والقضائية بحيث يتم تش واألمني
أسبابها و معالجة مسببات اإلجرام باتخاذ 
ــة و تصحيح أي  ــراءات الوقائية الالزم اإلج
ــول  ــبب يف دخ ــالالت تتس ــات أو اخت معيق

أعداد كبرية السجون.
ــة أسباب  ــم معالج ــت يت ــس الوق  ويف نف
ــجناء  الس ــا  قضاي يف  ــراءات  اإلج ــري  تأخ
ــراءات التحقيق  ــؤدي إىل تعجيل إج وبما ي
ــجناء  الس ــا  قضاي ــارأن  باعتب ــة  واملحاكم
ــون وتضمن  ــاً للقان ــتعجلة وفق ــا مس قضاي
ــن الفرتة  ــرث م ــني أك ــاز أي سج ــدم احتج ع

القانونية .
4. بدائل الحبس

ــل  بدائ ــذ  وتنفي ــة  مناقش ــتوجب  يس
ــادة من الطاقة  ــة عن الحبس لالستف عقابي
ــن تجميدها  ــدًال م ــجناء وب ــة للس االيجابي
ــجون باإلمكان تفعيلها يف أماكن  داخل الس
ــع للجميع  ــود بالنف ــة تع ــة وخدمي إنتاجي
ــجناء وعوائلهم وبدًال من  ويف مقدمتها الس
ــل الدولة  ــجناء عبئا عىل كاه ــون الس أن يك
واملجتمع  يصبحون عنرصا مساعدا ومعينا 

للدولة واملجتمع .
وباإلمكان عقد رشاكة إيجابية بني أجهزة 
ــع املدني  والقطاع  الدولة ومنظمات املجتم

الخاص لتنفيذ ذلك.
ويف األخري :

ــهر  ــجناء يأملون أن يكون ش جميع الس
ــة والتكافل  ــهر الرحم ــاره ش ــان باعتب رمض
فرصة جيدة إلعادة النظر يف آليات التعامل 
يف  ــل  الخل ــببات  مس ــخيص  وتش ــم  معه
ــاه يف مقالنا هذا  ــا ذكرن ــا م ــجون  ومنه الس
ــات  ــع املؤسس ــاركة جمي ــا بمش ومعالجته

ــاع  ــة والقط ــة واملجتمعي ــات الرسمي والهيئ
ــاون  والتع ــات  املعالج ــك  تل يف  ــاص  الخ
ــتوى السجون  والرشاكة الحقيقية لرفع مس
ــني أوضاع السجناء بتنسيق وتعزيز  وتحس
وتفعيل جهود الجميع دون تواكل أو تحميل 
ــؤول  مس ــع  الجمي ــم..  تقصريه ــن  اآلخري
ــؤولياته يف  ــام بمس ــي بالقي ــع معن والجمي
ــل واإلمكانيات  ــدود صالحياته وبالوسائ ح
ــع  جمي ــني  ب ــل  التعام ــون  يك وأن  ــة  املتاح
ــدا لتحفيز  ــة إيجابيا وجي ــراف الفاعل األط
ــاعدة  ــون واملس ــد الع ــد ي ــىل م ــن ع اآلخري
ــح  رشائ ــم  أه ــربون  يعت ــن  الذي ــجناء  للس
ــاعدة ويف  ــون واملس ــاً للع ــع احتياج املجتم
جميع املجاالت العون القضائي واملساعدة 
القانونية والصحية والغذائية واالجتماعية 
ــل ووو... الخ  ــة والتدريب والتأهي والتعليمي

من مجاالت العون واملساعدة .
ــجون  الس ــع  ــجناء يف جمي الس ــر  ينتظ
ــري والربكة  ــهر الخ ــان ش ــهر رمض حلول ش
والرحمة لينالهم نصيبهم من ذلك ويأملون 
ــهر رمضان  ــىش أن ينقيض ش ــه ونخ تحقيق
ــم  ــم يت ــدم إن ل ــل الن ــع أنام ــض الجمي ويع
ــة لتحقيق تطور  ــادة من هذه الفرص االستف
ــجناء وتوقف معاناة السجناء   إيجابي للس
ــتمرة بالدوران مثل أسطوانة مرشوخة  املس
ــح وال معالجة  ــام دون تصحي ــل ع ــرر ك تتك
ــدد  ــم ويتب ــجناء وأمله ــع الس ــتمر وج ويس
ــل رساب يف صحراء قاحلة تلوح يف  األمل مث
مخيالتهم وتتالىش يف واقعهم وتتكرر يف كل 
ــجون ألم  ــني وأيضاً يف رمضان الس وقت وح

أمل؟؟
عضو الهيئة االستشارية لوزارة 
حقوق اإلنسان + النيابة العامة
law771553482@yahoo.com

عبدالرحمن علي الزبيب

األمانة ُخلق الرسول صلى اهللا األمانة ُخلق الرسول صلى اهللا 
عليه وآله وسلمعليه وآله وسلم

سباق األواخرسباق األواخر

األمانة هي أداء الحقوق واملحافظة 
ــل ذي حق  ــي ك ــلم يعط ــا فاملس عليه
ــادة  العب يف  ــه  الل ــق  ح ــؤدي  ي ــه،  حق
ــرد  ــرام وي ــن الح ــه ع ــظ جوارح ويحف

الودائع... إلخ.
ــىل الله  ــق الرسول ص ــة خل و األمان
ــان يلقب قبل  ــم فقد ك ــه وآله وسل علي
ــني، وقد أمرنا الله  البعثة بالصادق األم
ــه  ــال: {إن الل ــة فق ــأداء األمان ــاىل ب تع
ــات إىل أهلها}  ــؤدوا األمان ــم أن ت يأمرك

(النساء(.
ــن خيانتها  ــا تبارك وتعاىل م وحذرن
ــوا ال تخونوا  ــه: {يا أيها الذين آمن بقول
ــوا أمانتكم وأنتم  ــول وتخون الله والرس
تعلمون} [األنفال]، وأمرنا النبي صىل 
ــم  بأداء األمانة مع  الله عليه وآله وسل
ــن خاننا  ــون م ــاس وأال نخ ــع الن جمي
ــن ائتمنك، وال  ــال: (أدِّ األمانة إىل م فق

ــال:«ال إيمان ملن  ــْن من خانك)، وق َتُخ
ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له)).

ــىل عباده املؤمنني  ولقد أثنى الله ع
ــة فقال تعاىل: {والذين  بحفظهم لألمان
ــم راعون}، وأخرب  ــم ألمانتهم وعهده ه
ــن صفات  ــة م ــة األمان ــي أن خيان النب
ــق ثالث إذا  ــال: {آية املناف ــني فق املنافق
ــف، وإذا  ــد أخل ــذب، وإذا وع ــدث ك ح

ــا من  ــاري) وإنه ــان} (البخ ــن خ اؤتم
ــد ، وال يحزن  ــه الله للعب ــىل ما يرزق أغ
ــا كما  ــن الدني ــىل أي عرض م ــده ع بع
ــن فيك  ــع إذا ك ــث (أرب ــاء يف الحدي ج
ــا : صدق  ــا فاتك من الدني ــال عليك م ف
ــن  وحس  ، ــة  األمان ــظ  وحف ــث،  الحدي

الخلق ، وعفة مطعم).

ــًدا  ُسجَّ ــْم  ِلَربِِّه ــوَن  َيِبيُت ــَن  "َوالَِّذي
َوِقَياًما"

ــم  انه األول  ــل  الرعي ــة  صف ــت  كان
ــان يف الليل..فهم  ــان يف النهار رهب فرس
ــهم حتى سهل عليهم  الذين ربوا أنفس

قيادتها..
ــادة التي رّبى  ــام الليل هي العب فقي
ــت واجبة  ــا نبيه وكان ــاىل عليه ــه تع الل

ــة البعثة.. ــه يف بداي ــىل أتباع ــه وع علي
ــتطيع  وذلك ألن جيل التأسيس ال يس
ــا لم يكن  صلب  ــام بمهام الدعوة م القي

القاعدة متني األساس..
ــل املتهجدين  ــه عز وج ــد ذكر الل وق
ــَن اللَّْيِل َما  ــم: {َكاُنوا َقِليًال مِّ فقال عنه
ــَتْغِفُروَن َيْهَجُعوَن * َوِباْألَْسَحاِر ُهْم َيْس

}*[الذاريات:18،17].

ــل، ومّدوا  ــدوا اللي ــن: كاب قال الحس
يف  ــوا  جلس ــم  ث ــحر،  الس إىل  ــالة  الص

الدعاء واالستكانة واالستغفار.
تكليف:تحري ليلة القدر هذه الليلة  
ــان إذا  ــك الذي ك ــداء بنبي ــة اقت الوتري
دخلت العرش األواخر شد مئزره وأيقظ 

أهله.

مخاطر القهوة والسجائر


כ �� ���א���

مخاطر اإلفطار عىل القهوة والسجائر يف رمضان إن كنت معتاداً 
ــجائر ورشب القهوة، فإن أول ما ستفطر عليه بعد  عىل تدخني الس
ــجائر، وسنوضح لك مخاطر تناولهما  أذان املغرب هما القهوة والس

عىل الريق، عندما تكون املعدة خالية، وهذه األرضار هي:
ــك بالحموضة وحرقة  ــدة لألحماض، مما يصيب ــادة إفراز املع زي

املعدة.
شعورك بالشبع، مما يؤدي لعدم تناول الطعام، وال تحصل عىل 
ــم. الكافيني مدر  ــن عنارص وفيتامينات يحتاجها الجس ما يكفي م
ــم، والشعور بالعطش يف  ــوائل يف الجس للبول، مما يؤدي لقلة الس

نهار اليوم التايل، وقد يؤدي إلصابتك بالجفاف.
ــارات للمعدة لكي تعمل، فتطلب  التدخني عىل الريق، يعطي إش
ــاء من األجهزة األخرى، ويف هذه الفرتة يضعف  ضخ املزيد من الدم

جهاز املناعة، وتكون معرضا لإلصابة باألمراض.
نصائح لإلقالع عن السجائر والقهوة :

إن االمتناع عن القهوة والتدخني يف نهار رمضان يعطيك الفرصة 
ــهر  للتوقف عنهما، واإلقالع عن التدخني بصفة نهائية مع نهاية ش
ــحابهما من الجسم، بسبب  رمضان، فأنت تتعامل مع أعراض انس
الصيام، ويمكنك االستمرار بذلك بعد اإلفطار، وسنقدم لك نصائح 

تساعدك:
الحصول عىل قدر كاِف من النوم والراحة.

رشب املياه والسوائل طوال ساعات اإلفطار.
اتباع نظام غذائي صحي.

ــات  والفيتامين ــاه،  باملي ــة  الغني ــة  والفاكه ــرضوات  الخ ــاول  تن
واملعادن.

ــطة التي  ــاك العديد من األنش ــطة املختلفة، وهن ــام باألنش القي
ــة الرحم  ــة، كصل ــواء اجتماعي ــان، س ــا يف رمض ــام به ــك القي يمكن
ومقابلة األصدقاء، أو األنشطة الدينية، مثل قراءة القرآن، والصالة.

ممارسة الرياضة.


