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المقال االخير

العام بأحداث جســام  الرأي  لتذكري  ما أحوجنا 
سطرها أشخاص عظام، وأن نذكر مبواقف ملسؤولني 
من كافة املستويات وربطها مبواقف نفس املسؤولني 
لوضع تلك املواقــف يف ميزان املقارنــة: كيف كانوا 

باألمس؟ وكيف أصبحوا اليوم؟ 
وقفت أمــام كتاب تأبني أحد فرســان املايض 
الجميل يف عدة جبهات وهو املغفور له بإذن الله العزيز 
عىل قلوبنا نارص محمد باسويد )أبو عيل( ويربطني 

به حي سكني واحد )قسم A/الشيخ عثامن(.
نارص محمد باســويد من مواليد الشيخ عثامن 
يف 22 يناير 1931م، واملتوىف أيضا يف الشيخ عثامن 
يف 3 ديسمرب 2007م، عن 76 عاما ودخل دائرة الضوء 
من خالل مهارته الفنية نجارا من درجة أوىل ومرشفا 
عىل عرشات وعرشات املباين الرسمية املتنوعة عندما 
كان مرشفا فنيا عىل مشاريع دولة الكويت يف عدن، 
كام برز يف دائرة الكفاح املســلح والعمل الوطني منذ 
عام 1958م حتــى عام 1967م، ونــزح بعد ذلك إىل 
تعز ومنها إىل الحديدة كام بــرز يف دائرة الفن وهو 
مؤلف القصيدة املشــهورة )وها بوي من قصة( التي 
لحنها وغناها شقيقه األكرب محمد بن محمد باسويد 
املتوىف عام 1998م، كام برز من خالل منتداه املعروف 
"منتدى باســويد" يف الشــيخ عثامن )منطقة كود 

بيحان( والقريب من منزله ومنزل شقيقه محمد.
من يطلع عىل كتــاب تأبني فقيدنا نارص محمد 
باسويد - رحمه الله - سيصل إىل بينة بأن هذا الرجل 
دخل دائرة الضوء من أوســع األبواب ومن شواهد ذلك 
أن وفاته كان له وقعا يف الداخل والخارج وشارك يف 
تشييع جنازته عدد كبري من وجهاء املدينة واملحافظة 
وممن شــملت تعازيهم بوفاة املغفــور له يف كتاب 
التأبني: عيل نارص محمد وعبدالله عبداملجيد األصنج 
ومحمد ســعيد بارشين وأحمد محمد قعطبي وهشام 
ومتام بارشاحيل وســعيد حمود االيب وعوض حسن 
الليوي وامني احمد عبده ود. خالد مســواط ونجيب 
محمد يابيل وعبدالكريم صالح شــايف وأحمد محمد 
الكحــالين ود. محمد مانع عيل وأحمــد حامد مللس 
وأحمد حسن الشريي وزيك أحمد قايد ومحمد عثامن 
العريفــة وفؤاد عيل ســامل ود. محمــد أحمد ثابت 

مهيويب وجار الله سامل الزاميك والقامئة طويلة.
ماذا كتب أحمد حامد مللس؟

أما مأمور املنصورة  أحمــد حامد مللس )آنذاك( 
من مواليد 30 نوفمرب 1970م، يف عتق ودرس وترىب 
يف عدن، وكان عند الفاجعة مأمورا ملديرية املنصورة 
وكتب موضوعا عنوانه )باســويد مناضال صلبا ومن 
رواد املجتمع املــدين(، وورد يف موضوعه أن فقيدنا 
العزيز املناضل نارص محمد باسويد أحد فرسان املدينة 
الراحل نارص محمد  الباسلة )الشيخ عثامن( وفقيدنا 
باســويد قد غاب عن مدينة الشيخ عثامن جسدا فان 
ومآثره باقية ابتداء من دوره السيايس التعبوي خالل 
اإلرهاصات التي شــهدتها عدن قبل قيــام ثورة 26 
ســبتمرب 1962م، ودوره النضايل يف مواقع الرشف 
والبطولة يف مراحل الثــورة األولية لتحرير انتصارها 

والدفاع عنها جنديا مقاتال.
مــن النقــاط الجاذبــة يف ســياق موضوع 
األمس تناوله لدور منتداه )منتدى باســويد الثقايف 
االجتامعــي( الذي افتتحه عــام 1963م، والذي كان 
ملتقى لرجــال الفكر والسياســة واألدب واالقتصاد 

والرتبية والثقافة والرياضة.
ويف يوم األحــد 10 أكتوبر 2021م، وعند جولة 
حجيف باملعال يتعرض موكــب املحافظ مللس لحادث 
اللواء  أبــرار وكان  أربعة شــهداء  تفخيخ وســقط 
الســقطري وزير الزراعة مرافقــا للمحافظ مللس وال 
غرابة أن يستهدف أحمد مللس محافظ عدن وأمني عام 
االنتقايل ألن أمثال هذه األعامل الدنيئة ال تســتهدف 
إال الرشفاء واألوفيــاء ومنهم عزيزنا أحمد الذي عزى 

بوفاة نارص باسويد.

جنيب محمد يابلي

أحمد حامد لملس 
يعزي بوفاة ناصر 

باسويد
مل يكــن اإلنجليز يعلنون عن االنســحاب 
الرشق األوسط،  الكيل من مناطق وجودهم يف 
ومنها اإلمارات يف يناير عام 1968، حتى انربى 
الجميع يتحدث عن مســتقبل ما ســوف تكون 
عليه املنطقة، بعد مــا يقارب القرن ونصف قرن 
من وجود معاهدات الحامية الربيطانية منذ عام 
1820، وحــدد اإلنجليز يف قرار انســحابهم، 3 
سنوات لتسليم أمور الحامية للحكومات املحلية، 
واتجهت األنظار إىل زعيمني من زعامء املنطقة، 
هام املغفور لهام: الشيخ زايد بن سلطان – حاكم 
أبوظبي، والشيخ راشــد بن سعيد – حاكم ديب، 
الخليجية،  الشــخصيات  اللذان كانا ميثالن أهم 
ومن بني أكرث الزعامء الخليجيني الذين لهم أدوار 

قيادية وسياسية يف املنطقة العربية.
وخالل الســنوات الثالث التــي توالت عىل 
املوعــد املحدد لالنســحاب الربيطــاين، كانت 
ها بني البلدان  املفاوضات واملحادثات عىل أشــدّ
الخليجية، التي كان مــن املقرر أن تكّون االتحاد 
الســبع  اإلمارات  وهــي  الخليجي،  التســاعي 
التي كانت يومها  البلدان  والبحرين وقطر، وهي 
مرتبطة مبعاهــدة الحامية اإلنجليزية، وكام هو 

معروف، فــإن البلدين ــ قطر والبحرين ــ قررا 
يف نهاية األمــر، إقامة دولتيهام املســتقلتني، 
وقررت اإلمارات السبع »أبوظبي، ديب والشارقة 
وعجــامن وأم القيوين ورأس الخيمة والفجرية« 
إقامة الدولــة االتحادية، باســم دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وأُعلن عن قيام هذه الدولة، يف 

الثاين من ديسمرب عام 1971، يف مدينة ديب.
والواقع أن الفرتة املنقضية ــ فرتة الـ 50 
عامًا املاضية عىل قيام الدولة، ليســت باليشء 
الذي يعــد يف عمر الدول والشــعوب، ولكن ما 
أنجزته قيادات الدولة ــــ دولة اإلمارات العربية 
ـ يف املجال االجتامعــي واالقتصادي  املتحــدةـ 
ليس  فخٍر،  مجــال  أصبح  والعمراين،  والثقايف 
العربية  للشــعوب  بل  اإلمارات وحده،  لشــعب 
الخليجيــة والعربية عامــة، ويف رأيي، أن هذه 
املنجــزات الكبرية، متثل اليــوم منوذجًا يحتذى 
به يف أي دولة، أو بني أي شــعب ينشد التطور، 
ويتطلــع إىل بناء كيانه عىل أســس متينة من 
التامســك املجتمعي، يف ظل بنــاء دولة تقوم 
عىل التعددية الفيدراليــة الالمركزية يف إدارتها 
وأمورها الداخلية، اليشء الذي ليس له مثيل يف 

الرشق  املنطقة  بقيــة 
أوسطية، التي للمركزية 
اإلداريــة هيمنة كاملة 

يف أمورها.
أيضًا،  رأيي  ويف 
أن الالمركزيــة التــي 
أرشنا إليها يف الشــأن 

اإلداري غري السيايس، كانت عاماًل أساسيًا لهذا 
االزدهار، الذي شــهدته وتشــهده اإلمارات يف 
مجاالتها املختلفة، ومن الرضوري املحافظة عىل 
هذا الالمركزية، وجعله منوذجًا حّيًا للبلدان التي 
نريد أن نخطط ملســتقبلها العمراين والتنموي، 
دون أن تتعــرض للعوائــق والعقبات يف طريق 

سريها.
ويف النهايــة، فإن الــيشء الذي يثري يف 
نفيس االعتزاز، أنني كنت أحد الشــاهدين عىل 
اليوم الذي تكوّنت فيه دولة االتحاد، دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، منــذ اللحظات األوىل لوالدتها، 
ويف املراحل التي تلت من البلوغ وحتى االكتامل، 
عىل أســاٍس من التعايش السلمي واملساواة بني 

سكانها، من مواطنني ومقيمني.

األمناء/ وكاالت
العربية  اإلمارات  دولة  صعدت 
املتحدة 10 مراتب لتتبوأ املرتبة الرابعة 
كأفضل وجهة عاملية للعيش والعمل، 
وفقًا لنتائج النسخة الرابعة عرش من 
 "HSBC Expat Explorer" تقريــر 

السنوي.
ونالــت اإلمارات هــذه املرتبة 
 ،HSBC Expat Explorer تقرير  يف 
وهو عبارة عن دراســة استقصائية 
عاملية آلراء أكرث من 20 ألف شخص 
بلدانهم  خارج  ويعملون  يعيشــون 

األصلية.
ويشــعر الغالبية العظمى من 
الذين شــملهم االستطالع  املغرتبني 
يف دولــة اإلمــارات )82 يف املئة( 
أكرث  ســتكون  الحياة  بأن  بالتفاؤل 
اســتقرارًا وطبيعيًة من جديد خالل 
األشهر الـ 12 املقبلة عىل الرغم من 

الجائحة العاملية.

وهذه النســبة أعىل بكثري من 
املتوســط العاملي البالغ 35 يف املئة، 
كــام أن 53 يف املئة من املشــاركني 
يف دولــة اإلمــارات يتوقعون أيضًا 
زيادًة يف دخلهم، فيام يتوقع 57 يف 
املئة تحقيــق توازن أفضل بني العمل 

والحياة الشخصية.
وبحســب التقرير، فإن التقدم 
الــذي أحرزته دولة اإلمارات شــكل 
العديد من  عاماًل مشــجعًا لجــذب 
األفــراد ممن جعلوا دولــة اإلمارات 

موطنًا لهم.

ذكرها  أســباب  ثالثــة  وأهم 
إىل  االنتقال  الختيارهــم  املغرتبون 
دولة اإلمارات للعيــش والعمل فيها 
هي: تحســني مداخيلهــم )56 يف 
املئة(، وإحــراز املزيد من التقدم يف 
مســريتهم املهنيــة )49 يف املئة(، 
وتحســني نوعيــة حياتهم )43 يف 

املئة(.
التي  وتشــكل جودة الحيــاة 
توفرها دولة اإلمارات من األســباب 
التي تجعــل املغرتبني يقيمون لفرتة 

أطول مام كان مخططًا له.
املغرتبــني  معظــم  ويقــول 
املقيمني يف دولــة اإلمارات العربية 
املتحــدة )86 يف املئــة( إن نوعية 
حياتهم أفضل بشــكل عام مام هي 

عليه يف بلدانهم األصلية.
وكشــفت األرقام أن ستة من 
بني كل 10 مغرتين ينوون البقاء يف 

الدولة ملدة أطول لهذا السبب.

ْير المستقيم اإلمارات.. نصف قرن من السَّ

اإلمارات تصعد إلى المركز الرابع كأفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل

عبدالغفار ح�سني

يف نقطة العرب بسيئون ملحل رصافة سفري، 
تابع لقائد عسكري  شاميل يشرتي الدوالر بألفني 

ومائتي ريال.. وكأنه مقوت يف وقت الذروة!


