




املعنى  بفهم  يكتفوا  اإذ  اجلميع  يعيها  ال  قد  ولكن  عديدة  واأنواع  اأ�شكال  للت�شحية 
فهذا  اأخرى.  اأرواح  لتعي�ش  روح  ونهاية  الوطن  �شبيل  يف  الت�شحية  وهو  البديهي 
املعنى الظاهري هو �شحيح ولكن دعوين اأتعّمق معكم اأكرث واأقول اإن الت�شحية ال 
تقت�شر فقط على اجلنود واملوت يف �شبيل الوطن لتنه�ش البالد وي�شعد العباد بل 

لها اأوجه عديدة وال تقّل اأهمية عن حب الوطن وفدائه.
فقد نرى �شخ�ش يتنازل عن حاجة فردية من اأجل امل�شلحة العامة فهو �شّحى على 
قدر ما بذل، وقد نرى موّظف يخدم عمله باإخال�ش و�شمري ويعطي كل وقته للنا�ش 
على ح�شاب حياته اخلا�شة فهذا اأي�شا �شّحى على قدر ا�شتطاعته، وهناك املدّر�ش الذي 
يكّد ويبذل ما بو�شعه ليقّدم �شقاء �شنني بدقائق لتالميذه ويقّدم لهم �شّلم املجد ب�شاعات معدودة فهو اأي�شا 

بدوره �شّحى بكل ما يقدر اأمامهم.
وهناك املراأة التي ت�شّحي مع زوجها وت�شتغني عن اأ�شياء واأ�شياء وتعطي ليلها ونهارها وتبذل من ال�شعف 
بالرتبية  وزّودتهم  متلك  ما  كل  واأعطتهم  اأجنبتهم  اأوالد  وتربية  احلياة  معه  ت�شاركت  زوج  ل�شعادة  قوة 
اإىل العامل الفقري  اأنواع الت�شحية. واإذا نظرنا  اأجمل  ال�شاحلة واملبادئ وقّدمتهم ذروع للم�شتقبل، فهذه 
الن�شيط الذي يعتمد على نف�شه لك�شب قوته ورزقه ليمنع عائلته ال�شقوط يف اآتون العوز وحاجة النا�ش، 

فهذه اأي�شا اأ�شمى اأنواع الت�شحية.
 اأّما اإذا اأردنا اإيجاد مرادف للت�شحية نقول هي الرحمة هي نبذ االأنانية واإنكار الذات، هي الت�شامح والعطف 
هي التنازل عن اأهم االأ�شياء لديك بقوة ولي�ش ب�شعف من اأجل االآخرين. وعلى قدر انت�شار هذه الروح اأي 
روح الت�شحية يف االأّمة يكون مقدار عّزها وتقّدمها ورقّيها فكل �شرائع الدول وعاداتها وتقاليدها ال تفي 
ن�شري حتت رحمة  و�شنبقى حمكومني الأهوائنا  الغالبون،  واالأنانية هم  اإذا بقي اجل�شع  الغر�ش وال تنفع 

القوي وندفع الر�شوة لت�شيري اأمورنا ونقّبل االأيدي للح�شول على اأدنى الفر�ش.
                                                          

                                                                                                                                                                               امنة امني 
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بلدية بوارج
 تفتتح املجمع الريا�شي
برعاية حمافظ البقاع

اأبو جودة افتتاح جممع بوارج  البقاع كمال  برعاية وح�شور حمافظ 
ال�شحي، وامللعب  للم�شتو�شف  اأعمال بناء  االإنتهاء من  بلدة بوارج، بعد  الريا�شي يف 
الريا�شي. ح�شر االحتفال النائب اأنور جمعة ورئي�ش احتاد بلديات البقاع االأو�شط حممد الب�شط 
واأع�شاء االحتاد، ال�شيخ بالل �شحادة ممثال مفتي زحلة والبقاع ال�شيخ خليل املي�ش، وح�شد من فعاليات املنطقة 

واأبناء البلدة.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين حتدث رئي�ش احتاد بلديات البقاع االأو�شط رئي�ش بلدية بوارج حممد الب�شط، مرحبًا بال�شيوف، ولفت اأن املجمع هو 
نتيجة تعاون م�شرتك بني البلدية واالإحتاد، وتابع اأن العمل البلدي لي�ش حم�شور بالبنى التحتية ت�شجري و�شرف �شحي ومياه �شفة و�شق طرقات، 
وغريها. اأي�شًا نعمل على تفعيل التنمية الب�شرية ونحن ب�شدد اإفتتاح جممع بوارج الريا�شي، والذي ي�شم ملعب لكرة القدم، وملعب لكرة ال�شلة ومل 
ننته حتى االآن من تكملته وجتهيزه، ولقد انتهينا من بناء امل�شتو�شف الطبي الذي يتاألف من ثالث عيادات واحدة لطب االأ�شنان، وعيادتني طبيتني 

لل�شحة العامة، باإنتظار جتهيزه باملعدات الطبية الالزمة.
واأكد الب�شط اأن م�شرية االإمناء متوا�شلة وامل�شاريع م�شتمرة لتنمية البلدة وقرى االإحتاد. واأكد اأن بلدة بوارج على خط الدولة وم�شرية الرئي�ش 
ال�شهيد رفيق احلريري وم�شرية الرئي�ش �شعد احلريري، وقال »نحن مع الرئي�ش احلريري لت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية، حكومة جامعة تكون 
مهامها مواكبة التحديات التي تنتظرنا ويف مقدمها مو�شوع النازحني ال�شوريني يف منطقة تعترب االأكرث اإكتظاظًا، واأن يكون احلل مللف النزوح وفق 
روؤية الرئي�ش احلريري«، واأ�شار اأن البلديات تنتظر تاأليف احلكومة الإطالق عجلة االإمناء وتطبيق االإ�شالحات املطلوبة التي ن�ش عليها موؤمتر 
�شيدر يف مقدمها ملف تلوث نهر الليطاين وطريق �شهر البيدر، وتاأ�شف الب�شط اأن الطريق حتول اإىل طريق املوت بل اأ�شبح عنوانًا اأ�شا�شيًا للماآ�شاة 
واالإ�شابات  للوفيات  االأول  وامل�شبب  ال�شحية  االأ�شرار  حجم  يف  االأول  الرقم  اأي�شًا  يت�شدر  املوت  نهر  اأن  حني  يف  عليه،  العابرين  ولكل  البقاعية، 

باالأمرا�ش ال�شرطانية.
بدوره حمافظ البقاع القا�شي كمال اأبو جودة، اأثنى على جهود البلدية واالحتاد الإح�شا�شهم الدائم بامل�شوؤولية امللقاة على عاتقهم، وعلى اأهمية 
خلق هذه امل�شاحات الريا�شية الأبناء بلدتهم، التي تنمي فيهم ثقافة االألفة واملحبة والروح الريا�شية. وقال اأبو جودة اأن اإن�شاء مثل هذه امل�شاريع 
�شرائح  خمتلف  تطال  فائدة  من  فيه  ملا  البقاعية  البلدات  خمتلف  على  يعمم  اأن  بد  وال  وعافية،  اهتمام  دليل  هو  الكامل  الدعم  ت�شتحق  والتي 
جمتمعنا. تابع اأبو جودة ان هذا االمر يوؤدي اىل اإظهار ال�شورة امل�شرفة ل�شبابنا ويبعدهم عن كل ما يعيق تقدمهم االجتماعي والريا�شي والفكري. 
واإعترب اأن اال�شتثمار يف ال�شباب هو اال�شتثمار الطويل ويوؤدي اىل تكوين جمتمع راٍق نظيف خاٍل من الف�شاد واجلرمية، وبالتايل يكون قادر على 

النهو�ش بالوطن على ا�ش�ش ت�شودها القيم واملعايري االخالقية الرفيعة.

واأكد اأن اهمية العمل البلدي تكمن يف التخطيط امل�شتدام كما يف العمل الدوؤوب واالإ�شرار على النجاح، وهنا يكمن �شر االرتقاء والتطور والذي 
ي�شاهم يف تغيري النظرة يف دور البلديات. وختم املحافظ اأبو جودة »نحن بحاجة اىل الالمركزية االدارية ب�شكلها املو�شع التي ت�شاعد حكمًا على 

حل العديد من امل�شاكل التي تواجه العمل البلدي االمنائي وعلى ت�شهيل حياة املواطنني«.





�شيئ من الواقع
حياتنا ك�شيٍف ذو حدين اإما اأن ناأخذ اجلانب ال�شليم او نقطع

 باجلانب االآخر كما تقطع اآمالنا واأحالمنا. هي احلياة هي التى يقولون ان كل �شيٍئ فيها ق�شمة ون�شيب، 

هي تلك التجارب التي علينا اأن نتعلم منها. هي التي ناأخذ منها عربًا لنعيد بناء امل�شتقبل الذي تهدم 

ب�شبب اأ�شخا�ش اأو اأحداث. جمرد التخيل اأن ياأتى اأحد وي�شعل النور داخلنا ثم برم�شة عني يطفئه، 

اأنت اجلريح والقتيل واملهدم. وكاأنك  الداخل وكاأن حربا هائمة داخلك تكون  يجعلك تعي�ش دمارًا من 

تاأمل مثقل احلمِل ثقيل الهموم ت�شتند على حافة باإنتظار �شقوطك االأخري الأن ما عاد �شيئًا يعنيك. اأ�شبحت فاٍن من  كلِّ 

مبت�شم من اخلارج وهناك تلك احلرب ت�شتحوذك. ك�شاٍب يف مقتبل عمره كان يعمل بجٍد وتعب كان يع�شق العمل ليبني ببته بيده من 

رزقه من تعبه، اىل اأن جاء �شخ�ش بال رحمة ذو قلٍب خبيث اأوهمه بعمٍل اأف�شل ويف دقيقة اأجربه على التخلي عن العمل القدمي، ويف 

النهاية مل يكن هناك ال عمل والهم يحزنون. كلعبة ال�شطرجن يتحكمون مب�شريه اىل اأن ك�شبوا هم. خرج خايل اليدين. هل فعال احلياة 

هكذا دائمًا تك�شر بدال من ان ترمم. لكن اأعلم اأن يوما ما �شتاأتي رياح احلقيقة لتع�شف رماد الكذب الذي يغطي وجوههم. نحن يف احلياة 

نتقبل النق�ش لكن ال نتقبل الكذب واخلداع. هذه احلياة م�شل�شل لكل يوم ابطاله لكن يف نهاية كل م�شل�شل تك�شف احلقيقة. ال تك�شروا 

جيل ال�شباب اكرث فاإنك�شاراتهم اأتعبتهم اأرهقتهم. فال ت�شاأل الكاذب ملا كذب وخدع النه حتمًا �شيجيب بكذبة اأخرى.
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تكلف  فهي  املجتمعات.  جميع  منها  تعانى  عاملية  ظاهرة  املخدرات 
احلروب  يف  تفقده  ما  يفوق  مبقدار  االرواح  من  الكثرية  الب�شرية 
العاملية. والتعاطي ظاهرة موجوده يف كافة الدول وتكفل الجل حلها، 
الهيئات الدولية واملنظمات العاملية واملجتمعات االهلية وايجاد احللول 

ال�شتئ�شالها.

كيفية حماربة املخدرات: 
العمل على ا�شغال ال�شباب بالكثري من االمور مللئ الفراغ.
 الرتكيز يف العمل الك�شفي والريا�شي بكافة اال�شكاله. 

مالحقة  مهربني املخدرات والت�شهري بهم ومعاقبتهم. 
والنف�شية  الطبية  الناحية  من  املخدرات  مدمني  العالج  على  العمل 

واالجتماعية. 
زيادة االهتمام بالتعليم بدرو�ش توعية عن اال�شرار وخماطر املخدرات. 

ن�شر االخالق والتعاليم الدينية. 
للطالب   ترفيهية  دورات  واجراء  والتطوع  اجلمعيات  اىل  االنت�شاب 
بالعطلة فان الكثري من النا�ش يعتقد ان ازالة ت�شمم املخدرات من اج�شاد 
التاأهيل  املدمنني هي كافية لل�شفاء فهذا مفهوم خاطئ فهو يحتاج اىل 

والعالج لفرتة طويلة. 
انواع املخدرات من حيث اثرها على ج�شم االن�شان: 

املواد املن�شطة: 
تعمل هذه املواد املن�شطة على زيادة تو�شيع حدقة العني. 

ا�شطرابات يف النوم.      
ترفع من معدل الن�شاط الع�شبي ما يجعل ال�شخ�ش ي�شعر بانه ن�شيط.

كثري الكالم الال �شعوري. 
تزيد من �شغط الدم و�شرعة دقات القلب وارتفاع حرارة اجل�شم. 

انواعها: 
امل�شروبات   – الكافني   – القات   – النيكوتني   – الكراك   – الكوكاين 

الغارية.
املواد املن�شطة وامل�شكنة: 

ت�شبب قلة الرتكيز والت�شوي�ش الدماغي.
- تفقد املتعاطي االح�شا�ش. 

تزيد دقات القلب والتنف�ش مما يوؤدي اىل املوت. 
بطئ يف احلركة وغثيان وقد ي�شل اىل الغيبوبة الخذ جرعة زائدة. 

ال�شحك الزائد بدون �شبب. 

مواد املهلو�شة: 
غري  ال�شياء  وي�شتمع  لال�شياء  ال�شحيح   وفهمه  االدراك  على  توؤثر 
موجودة وهذا ما ي�شمى بالهلو�شة الب�شرية وال�شمعية يعتقد املتعاطي 
وي�شبب  ج�شمه  حدود  بفقدان  ي�شعر  النه  الطريان  با�شتطاعته  انه 
على  لقدرة  وعدم  لل�شهية  وفقدان  وتعرق  والدماغ  باملعدة  ت�شنجات 

النوم. 

ا�شباب االدمان: 
وقت الفراغ والبطالة التي يعاين منه ال�شباب بدافع اللذة والهروب من 

امل�شاكل والهموم اىل عامل اخر.
رفاق ال�شوء. 

و  الديني  الدافع  و�شعف  اخلاطئة  واملجتمعية  اال�شرية  الرتبية   
االبتعاد عن اهلل. 

كرثة االموال والتبذير بها يوؤدي اىل االدمان. 
وعدم  واجلهل  االقت�شادي  م�شتوى  تدين  اال�شرة  داخل  الرقابة  غياب 

التعلم.  
حب التجربة. 

) اولها دلع وبعدها ولع واخرها هلع ( 

                                      
                                     د.يو�شف قري�شي

                                  طبيب اع�شاب ومفا�شل
               ورئي�ش للجمعية العربية ملكافحة املخدرات واالدمان 

كيفية حماربة املخدرات



راحة البال ماذا تعني وما هي....!؟؟
من منا ال يبحث عن ال�سعادة وراحة البال، من منا ال يتمنى اأن يعي�ش براحة 

وطماأنينة مبتعدا عن كل امل�ساكل والهموم.
فراحة البال والقلب نعمة من اهلل �سبحانه وثمنها ال يقدر 

فهي كنز واإذا خ�سرناه ال يعو�ش عنه �سيء...
اإذا كنت  والوالدين وكذلك  اأهمها ر�سا اهلل  باأ�سياء كثرية  تقا�ش  البال  راحة 

را�ش عن نف�سك وما تقوم به ت�سعر براحة بالبال ال حدود لها. 
فحني ال جند الراحة يف ذواتنا لن يجدي اأن نبحث عنها مبكان اآخر فاجلميع 

يبحث عن راحة البال والتمتع بها.
بل هي غاية الكل ين�سدها ويريد اأن يتمتع بها. 

كثريا« ما ن�سمع: طّول بالك، ودير بالك على حالك، وراحة البال، واهلل ي�سلح 
بالك، وهل الكلمة عامية اأم ف�سحى...؟ 

فما هو البال..؟
اإذا �سئلت ذات مرة؟ لو كانت هناك اأمنية واحدة ُتلبى لك االآن ماذا �ستتمني؟.

موؤكد �ساأقول: راحة البال.
اليوم وكاأنني للمرة االأوىل اأقراأها يف كتاب اهلل:

} واأ�سلح بالهم {

توقفت مليًا عند هذه االآية.
كلمة ) بال ( ف�سيحة، وكنت اأظنها عامّية.

اأ�سلح اهلل بالكم دعاء جميل جدًا يف االآية مل نكن نفطن له.
والبال هو مو�سع الفكر، والفكر مو�سعه العقل والقلب. 

فاأنت حني تقول: اأ�سلح اهلل بالك اأي اأ�سلح اهلل خاطرك، وتفكريك، وقلبك، 
وعقلك.

ويقول اهلل �سبحانه وتعاىل يف �سورة حممد:
ُقّ ِمن  َ ٍد َوُهَو الحْ َمّ َل َعَلى حُمَ ا ُنِزّ اِت َواآَمُنوا مِبَ اِلَ } َواَلِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ

َلَح َباَلُهمحْ {. �سحْ َئاِتِهمحْ َواأَ ُهمحْ �َسِيّ َر َعنحْ ، َكَفّ ِهمحْ ِبّ َرّ
واملعنى الذي يجب ناأخذه هناك �سروط الإ�سالح البال مذكورة يف كتاب اهلل:

ٍد �سلى  َمّ َل َعَلى �سيدنا حُمَ االإميان باهلل، عمل ال�سالات، العمل بتعاليم ما ُنِزّ
و�سرور  براحة  ت�سعر  يجعلك  اهلل  اىل  واللجوء  فعلي،  ب�سكل  و�سلم  عليه  اهلل 
تغذيها  التي  الداخلية  والراحة  ال�سعور  لهذا  بحاجة  دائما  فنحن  واإطمئنان. 

الروح ليهداأ القلب وي�سكن...
ي�ستمع دون  اإليك. فقط من  ي�ستمع  باأن حتتاج من  البال  راحة  تكون  واأحيانا 
اأ�سدار اأحكام، من ي�ستمع دون اإعطائك الن�سائح والتعليقات، حتتاج اإىل من 
تثقل قلبك، حتتاج من يربت على كتفك  التي  واالأعباء  تخربه بدواخل ذاتك 

ليخربك اأنه بجانبك دون اأن ي�سعر بالرج ملا بحت به.. 
من يخفف عنك ثقل الوحدة والعزلة دون الاجة اإىل الديث..

حتتاج من متار�ش اإنك�سارك وهزميتك اأمامه دون اأن يجرحك ولو بكلمة واحدة
من ينظر يف عينيك ليخربك اأنه ال باأ�ش اأن تنك�سر واأن تتقبل هزميتك موؤقتا،  

ويكون حا�سرا بجوارك لي�ساعدك برتميم نف�سك حني ياأتي الوقت املنا�سب..
حتتاج اإىل من جتد راحتك فى جمرد اجللو�ش معه حتتاج اإىل ما مل يجده اأغلب 

النا�ش يف حياتهم هذه اأي�سا راحة بال واآمان.
االأمان... يعني االإحتواء...

واليوم الكثري منا يفتقد اىل راحة البال والقلب 
الروح  و�سكينة  الطماأنينة  اىل  ويحن  والعقل 

وهدوء النف�ش...
�سيء  كل  ويكون  القلب  بطماأنينة  الروح  فجمال 

جمياًل.
اإذ تلقي الروح عليك من األوانها فت�سبح الدار ال�سغرية ق�سرًا.

الأنها يف �سعة الروح وراحة البال ال يف م�ساحتها. 
وترى الدنيا بعينك جميلة واأنك متتلك كل �سيء.

اإن الياة التي متالأها ال�سعادة يجب اأال تخلوا من اأربعة اأ�سياء وهم: االأمل، 
والعمل، والب، وراحة البال.

فال تتخلوا عن اأيا منهم لتحيوا حياتكم ب�سعادة.
عندما ترى اأبعد من نف�سك فاإنك قد جتد راحة البال تنتظرك هناك 

هي  جميلة  وكم  له،  �سرب  ال  ملن  لذة  وال  فرحة  تلك ال 
بني  ما  للظهور  تكافح  التي  االإبت�سامة 

الدموع...

ما  واأجمل 
يهبك  اأن  هو  اهلل  به  تدعو 

الر�سا. 
ومتاعبها  الدنيا  عليك  هانت  ر�سيت  فاإن 

وهمومها...
اأراح اهلل بايل وبالكم ودمتم بخري و�سعادة 

وراحة بال باإذن الرحمن...

                                     ن�سرين عبد الرزاق

راحة البال رزق ونعمة






