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مفترق الطرق
في صبيحة يوم االثنني 

وكعادتي أقوم بقراءة 
الصحف وباألخص صفحة 
املقاالت توقفت عند كلمات 

أستاذي صالح الشايجي وما 
تناوله في مقالته »طريقنا 

واحد« كم جميل بأن نسترجع 
ما كنا به في املاضي وما كنا 

منتلكه من ثقافة وشغف لكل 
فنونها ولكن عندما قمت 

بقراءتها للمرة الثانية وجدت 
ما بني السطور كلمة أخرى 

نفتقدها في ذلك العصر وهي 
»االحترام«.

االحترام تلك الكلمة وما 
حتمل من معاني كثيرة 

أصبحنا نفتقدها في العديد 
من عالقتنا اليومية واألسرية 

ألننا أصبحنا نفتقد احلب 
الذي هو أساس كلمة 

االحترام، وهنا أصبحت 
العالقات البشرية في مفترق 

الطرق.
كم من كلمات نشرت وكم من 
سطور حتدثت عن العديد من 
العالقات اإلنسانية واألسرية 

وآخرها الهوية الوطنية 
وغيرها من مصطلحات 

جميعها تنصب في قالب 
»االحترام« ومن يجمع حروف 

تلك الكلمة هو »احلب«.
الثقافة مصدرها احلب وعندما 

حتب الشيء حتترمه وتقوم 
بتنميته وترتقي به ذلك هو 

مثال بسيط للعالقات الكونية 
واإلنسانية التي أصبحنا 

نفتقد الكثير منها، فاحلب 
ال يقتصر فقط بني الرجل 

واملرأة فاحلب هو عالقة 
جتمع قطبني »سالب.. موجب« 

وعندما تتوافق الشحنات 
فيما بينهما هنا جند االحترام 
املتبادل بينهما الذي ينتج عنه 

احلب.
في املاضي كنا نحترم 

الكلمة ونعشق سكون الليل 
ونستعذب هدوء املشاعر 

وغيرها من مشاعر افتقدناها 
في ذلك العصر ألننا افتقدنا 

احترامنا لألشياء، أصبح 
احلب ال يجد بيتا عند أغلبية 

البشر، واالحترام كان باألمس 
مشاعر متكث في الكثير من 
البشر أما اليوم فقد افتقدتها 
األغلبية لتصبح املصالح هي 
سيدة العواطف واألحاسيس 

في هذا العصر لذلك أصبحت 
الثقافة في مفترق الطرق.

مسك اخلتام: االحترام هو 
عالقة تقوم على فهم اآلخر 
دون كلمات.. واإلميان بها 
دون أدلة.. ومحبتها دون 

أسباب.. واالرتقاء بها دون 
الغرض منها مبصلحة.. ذلك 
هو االحترام وها هو احلب. 

محلك سر

طالعتنا وسائل اإلعالم مبوافقة مجلس 
الوزراء على توصية جلنة الشؤون 

االقتصادية املتعلقة بتأسيس شركة 
مساهمة مقفلة إلدارة مستشفى جابر 

ومملوكة بالكامل للهيئة العامة لالستثمار، 
وبالرغم من أن اخلبر يتعلق مبستشفى 

جابر الذي كثرت تصريحات قيادات وزارة 
الصحة عنه وعن استعدادات الوزارة 

لتشغيله بل إن وزير الصحة كشف في 
أكثر من لقاء إعالمي عن املوعد املرتقب 

لتشغيل املستشفى ومراحل التشغيل 
ونفاجأ باختفاء تصريحات قيادات الصحة 

عن املستشفى الذي أصبح في عهدة 
الهيئة العامة لالستثمار وكأن املستشفى 
أصبح مشروعا استثماريا وليس صحيا 

وهذا ما يدعو للقلق الشديد على مستقبل 
صحة املواطنني. وقد ال يدرك البعض أن 

الصحة والتعليم ومصافي النفط غير قابلة 
للخصخصة مبوجب قانون التخصيص 

ومن ثم فقد فوجئ اجلميع بأن مستشفى 

جابر أصبح بالفعل أول ضحايا اخلصخصة 
بل إن الهيئة العامة لالستثمار لن تدير 
املستشفى بغير الطريقة الربحية ألن 

مسؤولي الهيئة يهتمون للربح بأي طريقة 
وال أعتقد أن الهيئة العامة لالستثمار 

ستجعل املستشفى مشروعا خيريا أو مكانا 
للخدمات اإلنسانية غير الربحية. وأمتنى 

كما يتمنى غيري من أفراد الشعب الكويتي 
الذين كانوا ينتظرون افتتاح مستشفى جابر 
قريبا حسب وعود وزير الصحة في لقاءاته 
اإلعالمية املتكررة أن يخرج علينا الوزير أو 

من ينوب عنه كاملتحدث الرسمي اإلعالمي 
مثال أو غيره من مسؤولي وزارة الصحة 
ليوضحوا احلقائق الكاملة عن مستشفى 

جابر، وهل خرج املستشفى بالفعل من مظلة 
وزارة الصحة وأصبح في عهدة االستثمار؟ 

وإن كان األمر كذلك فهل توجد خطة 
واضحة لتشغيل املستشفى أم أنه قد غاب 

عنا التخطيط والرؤية املستقبلية بالرغم 
من ضرورتها وأهميتها؟ ومما أثار الدهشة 

ولم أجد له أي تفسير أنه في اليوم الذي مت 
اتخاذ القرار املتعلق بإسناد إدارة مستشفى 
جابر للهيئة العامة لالستثمار قد كان وزير 

الصحة في زيارة رسمية لكوريا وكان 
بذلك غائبا بعذر عن قرار بداية اخلصخصة 

للخدمات الصحية في البالد وهو بال شك 
طريق وعر وغير مأمون العواقب وال يخدم 
املواطنني ويشكل عبئا جديدا ومتزايدا على 
جيوب املواطنني املنهكة بالفعل بسبب زيادة 

أسعار البنزين والعقارات واإليجارات ولم 
تعد تتحمل أعباء جديدة للرعاية الصحية 
بعد أن أصبحت الصحة مجاال لالستثمار 
والتجارة وليست كما نص الدستور حقا 
لكل مواطن يحصل عليه باملجان. وكنت 
أمتنى من ممثلي الشعب بجميع طوائفه 

وانتماءاتهم أن يسبقوني في تقدمي واجب 
العزاء للمواطن خاصة وللصحة بشكل عام 

إذ أن املصاب جلل وندعو اجلميع للصبر 
وحتمل األمراض بدال من إنهاك اجليوب 

وأحسن اهلل عزاءكم.

عندما نعتقد أن احلياة تتوقف عند طرف 
شخص ما ميثل لنا احلياة بأكملها..

رمبا يكون هذا الشخص هو الولد أو 
الزوج أو الصديق أو غير ذلك.. وننتظر أن 

يبتسم لنا برغبة واقتناع لتبتسم لنا معه 
احلياة وتغرد قلوبنا منه فرحا وطمأنينة 

وتتعلق أرواحنا في جنبات وجوده سعيدة 
بقربة راغبة في وده وتواصله ورضاه.. 

ناسني أن رضا الناس غاية ال تدرك.. 
جاهلني أن النفس البشرية أمارة بالسوء.. 

واضعني جنبا على رف من التجارب مهمل 
أن اإلنسان ينسى ويتغير وأنه صاحب 

هوى يتنقل وفق هواه..
أشخاص يكسرون فينا القلب الطيب.. 

يقفون حائال بيننا وبني احلياة والتنفس 

بشكل طبيعي دون منغصات.. يضعون 
مطبات قاسية في دروبنا تعرقل خط 

سيرنا.. تلقي بنا في حفر الهم واحلزن 
واليأس.. أناس وقفنا معهم صغارا.. 

عانقنا حياتهم شبابا.. رافقناهم شيبا.. 
بحسن النوايا مارسنا معهم طقوس العطاء 

والتضحية واإليثار.
حياتنا إن خلت منهم في اآلونة األخيرة إال 

أن ضمائرنا مرتاحة..
تظل هي احلياة تقرب لنا بشرا حلد 

االلتصاق ثم تبعدهم عنا أنانيتهم 
وغدرهم.. من منا لم يعان من هؤالء أو 

مثل هؤالء؟ من منا لم جترح يده ممن مد 
لهم يد العون واملساعدة؟ من منا لم يغدر 

به املقربون؟

رمبا احلياة املادية التي سيطرت على 
عوالم وجودنا لها دور االستغناء عمن 

كان له الدور األكبر في وجودهم وحياتهم 
وبقائهم.. رمبا نزعة البشرية املتصفة 

باخليانة لها دورها الفارض ذاته ووجوده.. 
رمبا تغير املبادئ والقيم له دور في 
امليل عن درب احلقيقة.. رمبا نوازع 

الشر املخفية في جنبات القلوب تظهر 
في مواقف محددة مسبقا وفق عواطفهم 
ورغباتهم وحتيز فرص الضربة القاضية.

أمور عدة متنوعة ومختلفة والنتيجة 
ذاتها.. لكن يظل النازع القوي احلامي 
للفرد في قلبه وروحه وعقله متمثال 

في كلمات محددة دقيقة أال نعلق حياتنا 
وفرحنا وراحتنا بشخص ما. 

يدور جدل كبير حول مدى تأثير 
مشروبات الطاقة بني مادح لها وقادح 

فيها، لذا نتناول فيما يلي ما هي 
مشروبات الطاقة وما مخاطرها على 
املديني القصير والبعيد على صحة 

اإلنسان؟
هناك العديد من أوجه الشبه بني 

مشروبات الطاقة والسجائر: فكالهما 
مينحان شعورا بالنشوة حال تناولهما، 

ثم يعمالن بعد ذلك على تهدئة األعصاب، 
ليؤديا في النهاية الى اإلدمان. 

ومع كل هذا، لألسف أصبحت هذه 
املشروبات متوافرة في األسواق بل ويتم 

تسويقها للطلبة والرياضيني؟ وحتى 
نكون منصفني، فإن هذه املشروبات قد 
متدك بجرعة عالية من الطاقة في وقت 
قليل، بل وأيضا قد تعمل على احلفاظ 

على ارتفاع مستويات الطاقة ملدة ال 
تقل عن ساعة ونصف - وهو ما يعد 

وقتا كافيا إلجناز بعض مهام العمل، أو 
التحصيل الدراسي، أو أداء مترين رياضي 

مكثف. ولكن بعض الدراسات تطرح 
الكثير من الشكوك حول مكونات هذه 

املشروبات، وتأثيرها السلبي على صحة 
اإلنسان.

وقد منع بيع وتداول هذه املشروبات 
في الكثير من الدول، كفرنسا وتركيا 

والدمنارك والنرويج وأوروغواي 
وأيسلندا. 

كما فرضت اململكة العربية السعودية 
حظرا جزئيا على بيع وتداول هذه 

املشروبات، بينما تعكف حاليا دولة قطر، 
بالتعاون مع باقي دول مجلس التعاون 

اخلليجي، على سن قوانني مماثلة لتقنني 
أو منع تداول هذه املشروبات.

ولكن ما أسباب الهجوم واالنتقاد على 
مشروبات، من املفترض أنها تزودك 
بالطاقة وتساعدك على التغلب على 

الشعور باإلجهاد؟ ما قد نعرفه جميعا 
هو أن التناول املفرط ألي نوع من أنواع 
األطعمة أو املشروبات قد يسبب العديد 
من املشاكل الصحية التي قد تصل الى 

الوفاة. ومع ذلك، فإن مزيج املكونات في 
هذه املشروبات، باإلضافة الى خصائص 

كل مكون على حدة، يعد في حد ذاته 
خطرا جسيما على جسم اإلنسان، هذا إذا 
ما تغاضينا عن املشاكل املتعلقة باإلفراط 

في تناولها. ولكي نفهم هذا اخلطر 
بصورة أوضح، دعنا ننظر عن كثب 

ملكونات مشروبات الطاقة.
كميات كبيرة من السكر - أقرت منظمة 
الصحة العاملية أن احلد األقصى لتناول 
السكر، في اليوم الواحد، هو 12 ملعقة 
صغيرة، في حني أن الكمية املثالية هي 

أقل من 6 مالعق )حوالي 25 غراما(. 
في حني حتتوي مشروبات الطاقة على 

كميات كبيرة من السكر، تزيد عن مقدار 
6 مالعق من السكر، فقط في حصة 
واحدة )single serving(. وقد تعلم أن 

تناول السكر بكميات كبيرة، قد يؤدي 
إلى اإلصابة مبرض السكري من النوع 

الثاني، وكذلك أيضا الى العديد من أمراض 
القلب واألوعية الدموية. ولكن هل تعلم أن 

للسكر تأثيرا مماثال لتأثير األفيون على 
اجلسم؟ فهو مينح حالة من النشوة حال 

تناوله، ويؤدي في النهاية الى اإلدمان.
الكافيني مادة ميكن ان تصيبك باإلدمان 

وحتتوي مشروبات الطاقة عادة على 
حوالي 10.

الكافيني مادة ميكن ان تصيبك باإلدمان 
وحتتوي مشروبات الطاقة عادة على 

حوالي 100 ملليغرام للحصة الواحدة، في 
حني حتتوي بعضها على أكثر من 350 

ملليغراما للحصة الواحدة. وطبقا لقسم 
طب الطوارئ في جامعة ماساتشوستس 

 The Department of Emergency(
 )Medicine، University of Massachusetts

فإن الكافيني هو املكون الرئيسي 
ملشروبات الطاقة، وقد يؤدي االستهالك 

املفرط للكافيني الى تسمم الكافيني 
)caffeine intoxication( الذي يؤدي الى 

عدم انتظام ضربات القلب، والقيء، 
والنوبات الدماغية، وأحيانا الى الوفاة. 
وقد يتسبب أيضا االستهالك املفرط 

للكافيني في ارتفاع ضغط الدم، وحدوث 
اضطرابات في النوم عند املراهقني، 

وتفاقم حاالت األمراض النفسية، وزيادة 
اعتماد اجلسم عليه مما قد يزيد من خطر 
إدمانه الحقا. وقد مت حتديد أي كمية تزيد 

عن 200 ملليغرام في اليوم، باعتبارها 
استهالكا مفرطا.

التورين )Taurine( وهو مكون رئيسي 
آخر في معظم مشروبات الطاقة والذي 

قد يؤدي تناوله مع الكافيني الى انخفاض 
ملحوظ في معدل ضربات القلب، وزيادة 
 arterial blood( في ضغط الدم الشرياني

.)pressure
هل تعلم عزيزي القارئ أنه خالل 24-12 

ساعة تظهر األعراض االنسحابية للكافيني 
كالصداع واإلمساك والتهيج! فهل يا 

من تتناول هذه املشروبات شعرت بهذه 
األعراض يوما ما؟

هي نصحية بل هو أمر واجب التنفيذ على 
كل من يتناول هذه املشروب بالتوقف 

فورا ملا لها من أضرار كارثية على جسم 
اإلنسان، وعلى الوزارات املعنية واجلهات 

الرقابية العمل على احلد من انتشارها 
وتسويقها على أنها مشروبات صحية.
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»اإلسراء واملعراج.. 
طريق االعتصام بحبل اهلل«...

اإلسراء واملعراج لم يكن مجرد حدث 
تاريخي عابر محاط باخلصوصية من 
املولى سبحانه وتعالى بعبده ورسوله 
محمد ژ ولكن هو حدث استثنائي 
فريد مليء بالدروس والعبر امللهمة 

للناس جميعا ولنا كمسلمني بالتحديد 
وخاصة في أيامنا هذه والتي نعيش 

فيها نكسة حضارية وأخالقية ال تليق 
بخير أمة أخرجت للناس.

واحلقيقة ما أحوجنا ألن نحتفل 
ونستلهم دروس اإلسراء واملعراج 

إلعادة الروح جلسد قد جيف من فرط 
التفريط في نعم اهلل وفضله علينا وقد 
أصبحنا فرقا وطوائف ال يقبل بعضنا 

بعضا فضال عن عدم قبول اآلخرين 
بالطبع من أتباع الديانات األخرى، وال 
شك أن صالة رسولنا الكرمي بجميع 

األنبياء واملرسلني في املسجد األقصى 
هي لتأكيد املعنى احلقيقي للرساالت 
السماوية بعبادة اهلل وحده ال شريك 
له ولكي يقوم الناس جميعا بالقسط 

والعدل والتراحم والتعارف فيما 
بينهم وعمارة األرض وإقامة خالفة 
اهلل عليها ليست خالفة على طريقة 
مجرمي التنظيمات املتطرفة، حيث 

القتل والتفجير وهدم اإلنسان بنيان 
الرب، ولكن خالفة اهلل في األرض هي 
منهج ترق لبنيان اهلل في األرض وهو 

اإلنسان حامل األمانة.
 في ذكرى اإلسراء واملعراج علينا أن 
نتذكر املغزى والهدف من هذه الرحلة 

األرضية السماوية حيث الترقي في 
منازل وعلى درجات القرب من اهلل 

سبحانه وتعالى أو كما يقول السلف 
الصالح إن الطريق إلى اهلل بعدد أنفاس 

اخلالئق ومبا أن رسول اهلل ژ هو قمة 
هرم املوجودات وأحب خلق اهلل إليه 

كانت الرحلة على قدره ومقداره العظيم 
والتي علينا جميعا أن نتدبرها ونفر 

إلى اهلل في هذه األيام املباركة ونتوب 
ونعود إليه قبل فوات األوان. 

ومن املؤسف أننا ال نزال في هذه 
احملنة التي نعيشها حيث انتشرت ثقافة 

اإلرهاب والقتل والتفجير وحيث ال 
حرمة لألشهر احلرم وال لدور العبادة 
وال حرمة للنفس البشرية وأصبحنا 
وأمسينا في خطر عظيم، هي محنة 

وبالء نحتاج فيها للحكماء واملفكرين 
واملستنيرين من رجال الدين وأصحاب 
الفضائيات وإعالميني كبار أن ينتفضوا 

لوقف هذه اجلرائم التي ترتكب باسم 
الدين تارة وباسم املذهب تارة أخرى، 

واحلقيقة أنه قتال وتآمر من أجل 
الهيمنة السياسية وصراع النفوذ على 

الثروات فقط ال نرى إال سيال من 
األكاذيب التي ال يتوقف عند حد بل 

يزيد الفتق على الراتق وتتضاءل فرص 
األمن والسالم في املجتمع الدولي 

وخاصة في الشرق األوسط. 
في ذكرى اإلسراء واملعراج فرصة 

أن ينهض املسلمون من سباتهم 
ويستلهموا األخالق احملمدية في 

التعامل مع من يخالفهم في العقيدة 
ألن الدين هلل واألمن والسالم 

واحلرية للجميع حتت مظلة إنسانية 
تليق بالرسالة العاملية لإلسالم وهي 

الرسالة التي خذلها املسلمون منذ 
زمن بعيد حينما انسحبوا من عملية 

صناعة احلضارة وتطبيق دينهم 
بحق في الرحمة والعدل واملساواة بل 

حتى فشلوا في الوحدة فيما بينهم 
واستبدلوا رسالتهم العاملية برسالة 

مذهبية إقصائية حتى ضاقت عليهم 
األرض مبا رحبت وأصبح كل حزب 

مبا لديهم فرحون!!!... باهلل عليكم كم 
من مناسبة عظيمة وفرصة متضي 

وال تعود أضعناها في العودة إلى اهلل 
وتقواه حق تقاته!!.. 

ملاذا هذا الصد عن سبيل اهلل حتى 
أصبح العالم ينظر إلى اإلسالم من 

نافذة من أساؤوا إليه!!.. ملاذا نصر على 
أن نحمل أبناءنا في املستقبل فاتورة 
باهظة الثمن ال لشيء إال لكي ننتصر 
ملنهج شيطاني في الفرقة والبغضاء!! 
إنه من احملزن أن نرى أتباع األديان 
األخرى تركوا صراعاتهم منذ زمن 

ولم يتبق إال املسلمون يتقاتلون وهم 
خير أمة أخرجت للناس!.. لهدايتهم 

!..ليكون أصحاب الرسالة العاملية قدوة 
للناس جميعا!... ملاذا هذا الكبر والعناد 

والتقليد األجوف والتمرد بال قضية 
حقيقية نافعة؟!.. وماذا ننتظر من نتائج 

لهذا الصراع والدمار الذي سيحرقنا 
جميعا بال استثناء؟!.

احلقيقة أنه ال سبيل لنا في النجاة إال 
باستعادة اإلسالم احملمدي القرآني 
وأن نترك الصراع املذهبي البشري 
التراثي التاريخي.. علينا أن نستغل 

هذه املناسبة العظيمة وهذه األيام 
املباركة لنستدرك ما فرطنا فيه وأن 
نفتح صفحة جديدة يكون عنوانها 

)واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال 
تفرقوا(.. فالناس صنفان أخ لك في 

الدين أو نظير لك في اخللق.. ال نريد 
أكثر من ذلك.


