
الجمعة
28  مايو 2010

13
آراء

حتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة في 19 مايو من كل عام 
ميالدي بذكرى »زايد األول« والذي يقصد به شخصية الشيخ 
زايد بن خليفة آل نهيان )رحمه اهلل( حاكم أبوظبي األس���بق 

واللقب »زايد األول« أو »زايد الكبير«.
وللتعرف على هذه الش���خصية بشكل أوسع وأشمل فإننا 
نستش���هد مبا يقوله القريبون منه والذين يعايشون الوقائع 

واألحداث عن قرب.
وق���د كتبت الزميلة فضيلة املعيني بعامودها »كل صباح« 
ع���ن ذكرى »زايد األول« بجريدة »البيان« اإلماراتية، تقول ان 
الشيخ زايد األول هو مبثابة شخصية مؤثرة في تاريخ أبوظبي 
بصفة خاصة واإلمارات بصفة عامة، فهو جد املغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان � طيب اهلل ثراه � وجد الشيخة لطيفة 
بنت حمدان آل نهيان � رحمها اهلل � والدة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش���د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي.
وتضيف الكاتبة املعيني انه كان من أقوى حكام اإلمارات، 
وهو صاحب فكرة »حلم االحتاد«، فقبل 104 أعوام أي عام 1906 
كانت هناك محاولة لتحقيق احللم، ولكن لم يصل الى املراد. 
ولك���ن بعد 65 عاما حتقق هذا احللم عام 1971 على يد حفيده 

زايد اخلير ليصبح أقوى احتاد شهده القرن املاضي.
واملعروف ان الشيخ زايد األول حكم أبوظبي ملدة 54 عاما، 
وهي أطول فترة حكم حلاكم في تاريخ أبوظبي، ويذكر انه كان 
له 8 أبناء، وقد قّسم إمارة أبوظبي خلمس مناطق إدارية، واهتم 
بتوسيع األراضي الزراعية في واحة العني وواحة ليوا، وال ميكن 
نس���يان دور اللؤلؤ وجتارته، فوالدته كانت عام 1836 وتولى 

احلكم في يونيو 1855 وتوفي عام 1909 )رحمه اهلل(.
وطالبت الكاتبة فضيلة املعيني بأهمية إدراج سيرة الشيخ 
زايد األول في مناهج التربية الوطنية والتاريخ وتدريسها في 
املدارس واجلامعات ألنه يستحق ذلك بسبب إجنازاته املهمة 

واملضيئة في تاريخ اإلمارات.
شخصيا استفدنا كثيرا بهذه املعلومة الثقافية والتاريخية 
عن تاريخ اإلمارات العربية وظهورها على الواقع السياس���ي 
واجلغرافي والتي وجدنا أن املناهج اخلليجية والعربية تفتقدها 
في طرحه���ا باألنظمة التعليمية والتربوي���ة، ومن هنا ندعو 
املتخصصني والباحثني إلى إعداد كتاب تاريخي يؤرخ ويسجل 
التاريخ الفعلي واجلغرافي لوجود الدول اخلليجية على خريطة 
العالم بحيث تغطي جميع مناحي وجوانب تلك الدول لتكون 

النافذة املعرفية ألبناء وأجيال الوطن في املستقبل.
فاكهة الكالم

من رزنامة د.صالح العجيري يفسر كلمة »الفضولي«: هو 
من يحدثك عن اآلخرين، و»الثقيل« هو من يحدثك عن نفسه، 

اما اللبق فهو من يحدثك عن نفسك.
Aliku1000@yahoo.com

تتعرض اليابان آلالف الزالزل س���نويا مبا نسبته %20 
من الزالزل الكبيرة التي تصيب دول العالم بقوة 6 درجات 
على مقياس ريختر أو أكثر، وتتس���بب ه���ذه الزالزل في 
موت آالف البش���ر وهدم آالف البيوت والطرق واجلس���ور 
ورحلاق خس���ائر مادية ال حتصى. تص���ارع اليابان هذه 
الظاهرة الطبيعي���ة بالعلم حتى إنهم توصلوا إلى اختراع 
ألياف خرسانية قادرة على التمدد ومقاومة الهزات األرضية 
القاتلة. وتتعرض الواليات املتحدة األميركية سنويا حلرائق 
هائلة تتس���بب هي األخرى في موت اآلالف ونزوح املاليني 
وتوقع خسائر مادية وبشرية ال حتصى. دول كثيرة تعاني 
من الفيضانات التي تسحق البيوت وتقتلع احلياة من مدن 
وقرى بأكملها، وتعاني دول كثيرة من أعاصير وسونامي 
وبراكني وجفاف وعواصف ثلجية جتعل احلياة أكثر صعوبة 
وتخلف وراءها سنويا ماليني املشردين واجلوعى واجلثث. 
ومع هذا تبذل هذه الدول جهودا مضنية وتصرف املليارات 
من أجل مقاومة تلك الكوارث الطبيعية لتحافظ على حياة 

البشر وممتلكاتهم.
العالم اليوم مشغول بأكمله بظاهرة االحتباس احلراري 
التي تهدد احلياة على سطح األرض، فحرارة األرض زادت 
عن املاضي مبقدار درجة واحدة، وهي سبب ما تعانيه الكرة 
األرضي����ة اليوم من خلل واضط����راب نتيجة ذوبان اجلليد 
وتخلخل تركيبة سطح األرض، فضال عما يثيره ثقب األوزون 
من خلل في توازن األشعة في عاملنا الصغير. ويشهد عاملنا 
اضطرابا مقلقا، وحياة اإلنسان مهددة في أي حلظة باالنهيار، 
والعلماء منهمكون في أبحاثهم ومعاملهم إليجاد حلول فاعلة 
حتمي هذا الكوكب الصغير من الدمار الذي تسببت فيه آلة 
الصناعة الرأسمالية البشعة. مليارات الدوالرات رصدت من 
دول عدة للدفع بجهود العلماء وآالف املراكز العلمية تواصل 
العمل ليل نه����ار، إذ أن العالم اليوم مه����دد بارتفاع درجة 
حرارته درجة أخرى، وهو ما يعني الدمار الشامل بال مبالغة. 
الكوارث الطبيعية باتت قلقا حقيقيا يؤرق اجلميع، فضال 
عن الكوارث األخرى التي تسببها أطماع البشر وسياسات 
بعض احلكومات االس����تعمارية ما يدفعها إلى صنع املزيد 
من أسلحة الدمار الشامل، عاملنا يغلي فوق صفيح ساخن، 
فبماذا نحن مشغولون؟ أترك اإلجابة حلكومتنا »الرشيدة« 

ونواب األمة وعشاق »اخلبطات اإلعالمية التافهة«.
bodalal@hotmail.com

د.بدر نادر الخضري

تاريخ »زايد األول«.. القائد!

لمسات

محمد هالل الخالدي

كوارث طبيعية 
وأخرى صناعية

نظرات

ال شك أن املنزل فيه الراحة 
النفسية والعملية طيلة اليوم، 
فاملنزل هو مكان الراحة للزوج 
فإذا اس����تقر اإلنسان معنويا 
ونفسيا ووجد الزوجة تستقبله 
الطيبة  باالبتس����امة والكلمة 
والشكل املريح، ينسى متاعب 
العم����ل وهمومه، وهذا يجعل 

الزوج يبادلها نفس املشاعر، فالشحنة املعنوية ملواجهة 
مشاكل احلياة تنطلق من املنزل ولكن إذا حدث العكس 
وجتاهلت الزوجة الزوج ولم تستقبله كما ينبغي حتى 
بالس����الم عليه والس����ؤال عن أحواله حتدث فجوة بني 
الطرف����ني لعدم اهتمام كل منهما بأح����وال اآلخر وتبدأ 
املش����اكل التي يختلقها كل واحد ويلقيها على الثاني، 
ألن الود واحلب بدآ يقالن مع دخول الشيطان، وكما قال 
الرسول ژ »الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم« 
يعني على نسيان كل واحد منهما األيام اجلميلة واحلب 
واللحظات الرومانسية والكالم والعهد الذي تعاهد كل 
منهما عليه بأال يترك أحدهما اآلخر مهما حصل، وبالرجوع 
إلى اهلل سبحانه وتعالى وسنة رسوله ژ جند انه لم 
يترك شيئا باحلياة والعالقة الزوجية إال ذكره ژ ألنه 
منهج حياة رس����م لألمة الطريقة السليمة للتعامل بني 
الزوجني، ولكن هناك مشكلة أخرى وهي األوالد الذين 
يشاهدون املش����اكل واالنفصال والسب ومد اليد، وهو 
ما يؤثر في نفس����يتهم وسلوكهم سواء داخل املنزل أو 
خارجه، وأغلب مشاكل األطفال سببها الرئيسي املشاكل 
األس����رية التي تؤثر على أدائهم املدرس����ي والسلوكي 
وجتعل من السهل انقيادهم إلى السلوك السلبي للبحث 
عن حلول للمشكالت األسرية املستمرة، والزوجان كل 
منهما يريد أن ينتصر لنفسه خاصة إذا دخلت أطراف من 
خارج املنزل في قلب املشكلة، وهذه طامة كبرى وأكثر 
هذه التدخالت تؤدي إلى الطالق أو الى مشاكل تستمر 

وتصل إلى احملكمة، وأنا أرى 
أن العالقة الزوجية إذا وصلت 
إلى املخاف����ر واحملاكم تصبح 
عالقة ش����به مبتورة، فالزوج 
يقول للزوجة أنت اش����تكيتي 
علّي في احملكمة، ويبقى الشعور 
الداخلي، وأنا أعني في كلمتي 
ليس معاملة الزوجة لزوجها 
فحسب، بل قد تكون هذه املواقف السلبية سببها الزوج 
وهو الذي يبدأ باالس����تفزاز واملشاكل، وهنا كما ذكرت 
كل واح����د يريد أن ينتصر لنفس����ه، الزوجة تقول »إذا 
أنت راجل وعندك كرامة طلقني«، ثم يتمكن الش����يطان 
من الزوج ويطلقها، وفي حلظة يضيع كل ما يربط بني 
زوج����ني محبني لبعضهما، يج����ب على كل طرف تقدمي 
التنازل لآلخر والنظر الى مستقبل األوالد والرجوع إلى 
اهلل تعالى وتعاليم رسوله ژ، وهذه املشاكل املستمرة 
داخل املنزل تنعكس على الزوج خارج املنزل من حيث 
أدائه في العمل وسلوكه وانطباع اآلخرين السلبي عنه 
في التصرفات واملعاملة، فالسعادة احلقيقية تشحن من 
املنزل ومن ثم يخ����رج بها الزوج إلى العمل واملجتمع، 
وكما قال اهلل تعالى: )ربنا آتنا في الدنيا حس����نة وفي 
اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار( فاآلية حتمل من معاني 
اخلير الكثير ومنه الزوجة الصاحلة، فالزوجة محتاجة 
إلى كلمة طيبة وحنان، والزوج كذلك ألن الزوجة تتفهم 
زوجها ألنه يعتبرها بديال لوالدته التي فقدها والتي كانت 
متثل له احلب واحلنان، فكالهما محتاج للكلمة الطيبة 
واالبتسامة وتبادل الشعور واألحاسيس، وكما قال املثل 
الكويتي »فالن تعرفه؟ قال: نعم، قال: عاش����رته؟ قال: 
ال، قال: إذن لم تعرفه«، فالعشرة بني الزوجني تزيد من 
فهم كل منهما لآلخر ولو بالنظرة، كذلك طيب املشاعر 
والسلوك يؤثران على األبناء داخل وخارج املنزل خاصة 

من الناحية النفسية.

السعادة في المنزل 

جاسم راشد العبود

إشارة 

يطمح العديد من األشخاص 
إلى إنشاء مش���اريع جتارية 
مربح���ة، ويحلمون بتحقيق 
النج���اح خالل فت���رة زمنية 
قصيرة، ومنه���م من ينجح، 
الكثيري���ن يخفقون، أو  لكن 
أو بأخرى،  يفشلون بطريقة 
ألسباب عديدة...ليس هنا مجال 

لذكرها.
وقد يسأل سائل: كيف ميكننا إنشاء مشروع متميز 
ويحقق النجاح؟وهل نحن بحاج���ة ملبلغ كبير للبدء 

مبشروعنا؟أم ميكننا تأسيسه بال رأسمال؟
واإلجابة عن ذلك بأنه ليس بالضرورة أن ندفع أمواال 
طائلة إلنشاء مشروعنا، بل نستطيع البدء من الصفر 

لنحوله إلى أكثر من واحد. 
وفي هذا الصدد يقول الكاتب »هادي املدرس���ي« في 
كتابه »واجه عوامل السقوط«: »ليس فقدان الثروة عذرا 
للفقراء، وليس فقدان املنصب عذرا للفاشلني، ألن ثروة 
اإلنس���ان احلقيقية هي نفسه التي بني جنبيه، ومادام 
قادرا على العمل فهو قادر على أن يصنع من الالشيء 
شيئا.. وكل ما في هذه احلياة قابل للتحول، ولذلك فكل 

شيء قابل ألن يكون وسيلة للنجاح«.
إذن فنحن نس���تطيع إنشاء مشروع ناجح بدون أن 

نخسر فلسا واحدا...ولكن كيف؟
ونس���تطيع حتقيق ذلك باستخدام طريقة أسميتها 
»فن إطالق قيمة األش���ياء« وهي طريقة متميزة نبرز 
فيها القيمة الكامنة لألشياء، فهناك الكثير من األشياء 
عدمي���ة القيمة، والتي ميكنن���ا أن مننحها قيمة ما، ثم 
نستفيد منها، فنحقق من ورائها أرباحا كبيرة، واألمثلة 
عليها كثيرة ومن أهمها:إعادة تصنيع املخلفات مبختلف 
أنواعها. ويورد لنا الكاتب »املدرس���ي« في كتابه قصة 
طريفة حول هذا املوضوع فيقول: كانت في احدى ضواحي 
مدينة سان فرانسيسكو األميركية مزرعة صغيرة اسمها 
»الدودة السمينة« أسس���ها رجل عاطل يدعى »فرانك 
ديبو«، فقد الحظ أن احلديقة الصغيرة املقابلة ملسكنه 
تتكاثر فيها الديدان التي تعيش على النفايات، وكانت من 
النوع الذي يستخدمه صيادو األسماك، فقرر االستفادة 

منها ببيعها للصيادين، وجهز 
للديدان حفرة أسمنتية لتسكن 
فيها وتتكاثر، وجنحت فكرته، 
وصنع مش���روعا ناجحا من 

مجموعة من الديدان فقط.
كم���ا أننا نس���تطيع أيضا 
تأس���يس عمل متمي���ز بجهد 

بسيط.. ولكن كيف؟
ذلك إذا فكرنا، واستثمرنا الفرص املتاحة من حولنا، 
ووظفنا طاقاتنا الفكرية وقدراتنا العقلية في البحث عن 
الف���رص واقتناصها، وذلك بطريقة ذكية أطلقت عليها 
اسم »فن سد الفجوات« وهي طريقة إبداعية نقوم فيها 
بتلبية احتياجات ورغبات الناس عن طريق تطوير أو 

ابتكار خدمات أو منتجات جديدة.
وفي هذا املجال يذكر لنا أيضا الكاتب »املدرسي« قصة 
رائعة بطلتها معلمة تدعى »ماري فيشر«، كانت حتلم 
بتأسيس وكالة سفريات، وقد بدأت مشروعها مببلغ 1800 
دوالر، واستغلت فطنتها، وقوة مالحظتها أثناء سفرها 
في تس���جيل مالحظات، وأمنيات، وشكاوى املسافرين 
وغيرهم، حول رحالتهم، وعن رأيهم بشركات السفر، 
واجتهدت »ماري« في تكوين عالقات ودية مع أصحاب 
الفنادق، ومنظمي الرحالت، وموظفي شركات املالحة 
والسفر، وبفضل مفكرتها الصغيرة لم جتد صعوبة في 
التخطيط ملش���روعها وتأسيسه، فبدأت بتقدمي العديد 
من اخلدمات التي كان يتمناها املس���افرون، كما سهلت 
عليهم إجراءات احلجز بواسطة الهاتف والبريد، فضال 
عن تقدميها خلدمة توصيل أوراق احلجوزات، كما وفرت 
العديد من اخلدم���ات املتميزة، ونتيجة لذلك أصبحت 
وكالة سفريات »ماري فيشر« من كبرى وكاالت السفر 
في نيويورك ثم انتشرت فروعها في كافة الواليات وفي 

العديد من دول العالم.
> > >

أخيرا: من القصص السابقة يتبني لنا أنه حينما منزج 
مقدارا من اجلهد »حفنة من اإلصرار« وقليال من التركيز 
في وعاء من اإلبداع.. نس���تطيع احلصول على كعكة 

النجاح ذات النكهة الرائعة والطعم اللذيذ. 
dmadooh@yahoo.com

كيف نحول الصفر 
إلى أكثر من واحد؟

دالل عبد الرزاق مدوه

زوايا كلمة

بدال م���ن أن يكون مجلس���نا 
املوقر بالفعل هيئة تشريعية ذات 
سيادة دس���تورية، انقلب احلال 
فأصبحت تسمع من التصريح�ات 
واملقترحات ما يشعرك بأنك تشاهد 
مس���رحية كوميدية أو متثيلية. 
وبتنا نس���مع من ينادي بإنشاء 
مالحق إسالمية في سفاراتنا في 
اخلارج وكأن البعض ال يكفيهم 
ما يحدث في الداخل من مهاترات 
حتى يتوجهوا للخارج مبثل هذه 

التصريحات. 
ونتساءل ما الذي يدور بخلدهم 
وما طريقة تفكيرهم، هل هم أناس 
أم تراهم يتغافلون؟  ال يعلمون 
أم يريدون أن يجعلوا العالم كما 
يريدون؟ فلو طبقت الصني على 
سبيل املثال ما يقترحون جلاءت 
ال���ى بالدنا بالبوذي���ة وجلاءت 
الهند بالهندوس���ية وبريطانيا 
بالصهيونية وروسيا بالعلمانية 
ولقلنا على الدنيا السالم، وال عزاء 
أميرنا  ألهل اإلميان، ورحم اهلل 
الراحل عندما قال: »ال أحد يتدخل 
في السياسة اخلارجية وال عالقة 

له بالشؤون العاملية«. 
فهل انتهى الكالم الذي ميكن أن 
يقال أم ان األمور في الداخل صارت 
على ما يرام، والبعض يتصرفون 
وكأنه ال غالء وال مراتع للفساد، 
والكالم في هذا ملن أراد كثير والبد 
لنا من االهتمام بالشأن الداخلي 

دون تردد. 
وأنا مؤمن بأن الدولة وحدها 
ليس���ت نظاما صاحل���ا ملواجهة 
املستقبل بصعوباته وحتدياته، 
وال ميك���ن له���ا أو ألي دولة في 
العالم أن تس���تمر مبصدر واحد 
للدخل مهما كانت طاقتها، أو بنظام 
إداري بسيط مع واقع اجتماعي 

مشتت. 
فالبد من التغيير والبحث عن 
س���بل بديلة وحلول أكيدة ألنه 
في ظل هذا الوضع ال تس���تطيع 
الدولة ان تكون محققة للسيطرة 
اإلدارية املطلقة على كل مؤسساتها، 
التي يرتع فيها الفس���اد اإلداري 
وينخرها التس���يب، وتعبث بها 
احملسوبية والوساطة الشخصية 
والالمباالة، فال حول وال قوة إال 
باهلل، فليرحمكم اهلل، أفيقوا من 
غفلتكم واستيقظوا من رقدتكم 
واهتم���وا ببلدكم وش���مروا عن 
ساعد اجلد ودقوا ناقوس اخلطر 
وتكاتف���وا جميعا من أجل هدف 
واحد وغاية عظمى أال وهي »نهضة 

الكويت«.
A.alsenan@windowslivem.com
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