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الــذي  الحمــد هلل،  وافرحتــاه  العالميــن،  الحمــد هلل رب 
بنعمتــه تتــم الصالحــات، الــذي وفــق النظــام الموريتانــي 
النظــر  وبغــض  الســلبية،  عــن جوانبــه  النظــر  بغــض 
عــن المحاكمــة الجاريــة المرتبكــة لنظــام العشــرية، التــي 
يحاولــون مــن خاللهــا توريــط جانــب علــى حســاب جانب 
آخــر، وإن الكثيــر مــن األمــور يتــم البحــث لهــا عــن 
مخــارج، خصوصــا األمــور التــي كانــت مشــروع حــرب 
أهليــة، تعثــر، والقافلــة، والحمــد هلل، تســير نحــو األمــام.
وأريــد أن أهنــئ الشــعب الموريتانــي والجهــات المعنيــة، 
ســلطة وشــعبا، بالموقــف الموريتانــي الرســمي والشــعبي 
المشــرف مــن أحــداث غــزة العــزة، ومــن االعتــداء علــى 
األقصــى األســير والقــدس الســليبة وفلســطين المحتلــة.

أخيــرا وبعــد أيــام مــن التــردد وأشــهر مــن المحــاوالت، 
محــاوالت »اإلمــارات العبريــة« اســتيعاب نظــام صاحــب 
إطــار  فــي  الغزوانــي،  الشــيخ  ولــد  محمــد  الفخامــة، 

التطبيــع.
 فشــلت كل هــذه المحــاوالت مــن أول يــوم، فالمعلومــات 
الفخامــة  صاحــب  خاللهــا  مــن  أكــد  وصلتنــا،  التــي 
للســلطات الســعودي، بأننــا ال نقبــل التطبيــع، ومهمــا 
قيــل إنــه قــال إذا كان هنــاك موقــف عربــي موحــد وغيــر 
علــى  توحــد  يكــون  فلــن  عاقــل،  جــواب  وهــذا  ذلــك، 
موقــف التطبيــع، الــذي يأبــاه القائــد صاحــب الفخامــة 
األســرية  تربيتــه  بحكــم  الغزوانــي،  الشــيخ  ولــد  محمــد 
هللا  رحمــه،  والــده  طبــع  وبحكــم  الخاصــة،  الغزوانيــة 
تكوينــه  وبحكــم  العزوانــي،  الشــيخ  ولــد  أحمــد  محمــد 
التــي  العتيــدة،  الموريتانيــة  العســكرية  المؤسســة  فــي 
عــرف فيهــا الكثيــرون مــن مختلــف مشــارب الوطــن، 
بــروح موريتانيــة  مــن قومييــن وإســالميين، ووطنييــن، 
إســالمية أصيلــة، وبــروح إفريقيــة ناضجــة واعيــة، لمــا 
يوحدنــا مــن إســالم ومــن حضــارة ومــن عمــق متنــوع 
عربــي وإفريقــي وغيــره.  هــذه المؤسســة العســكرية دأبــت 
علــى تبنــي القضيــة الفلســطينية، ضمنــا وصراحــة، وهــو 
أحــد أبنائهــا وأحــد المنحدريــن منهــا ويحيــط بــه رجــال 
أقويــاء بــررة، كمــا يحيــط الســوار بالمعصــم، مــن أمثــال 
القائــد، محمــد ولــد بمــب ولــد مكــت ومســغارو وابــرور 
ومحمــد ولــد لحريطانــي وولــد أحمــد عيشــه وغيرهــم مــن 
والهبــة  العســكرية  والمؤسســة  والثقــة  األمــن  رجــاالت 
الوطنيــة، وكذلــك علــى الصعيــد المدنــي كثيــرون مــن 
المســتضعفين فــي عمــق هــذا البلــد الغالــي، وهــو بلدنــا 
التــي  الموريتانيــة،  اإلســالمية  الجمهوريــة  جميعــا، 
ال يمكــن أن يتناغــم مــع تنوعهــا، إال االجمــاع علــى 
القضيــة الفلســطينية، التــي هــي خلفيــة الجميــع ولــواء 

الجميــع وعمــق الجميــع.
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تطــور الفــت وتصعيــد مثيــر للتســاؤل المشــروع...لكن النظــام القائــم الهــش المتناقــص 
المصداقيــة، بســبب عــدة إجــراءات تمييزيــة، اتخذهــا ضــد الكثيريــن، بــات بحاجــة ملحــة 
للتهدئــة، والبحــث عــن مخــارج قضائيــة وسياســية جامعــة، ألغلــب الطيــف الوطنــي، 

بــدل مــا يجــري حاليــًا ..

أود أن أطلعكــم علــى بعــض مــا يجــري فــي شــركة الصفــاء لأللبــان، وهــو كالتالــي 
هــذه حقيقــة، وليــس فيهــا مزايــدات ...

موريتانيا الرسمية والشعبية تتضامن مع غزة العزة
شــهدت مــدن موريتانيــة عديــدة فعاليــات تضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني، فــي 
مواجهــة عــدوان صهيونــي متواصــل داخــل أراضــي 1948 والضفــة الغربيــة المحتلة 
بمــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة. وشــهدت العاصمــة نواكشــوط أمســيات تضامنيــة 
مــع الشــعب الفلســطيني، تضمنــت قــراءات شــعرية داعمــة للمقاومــة ومتضامنــة مــع 

أهالــي القــدس. ومســاء األربعــاء2021/5/19، كانــت نواكشــوط علــى موعــد مــع أكبــر مســيرة حتــى اآلن، حيــث شــارك 
فيهــا آالف الموريتانييــن ورؤســاء مختلــف األحــزاب السياســية )مــن معارضــة ومــواالة(.

فتنة يف األفق الغائم املخيف .. فهل ننتبه قبل فوات األوان. 

الرباط الوطنـي بموريتانيا ينظم حملة اإلغاثة الكـربى لفلسطني.
مايــو   22 الســبت  مســاء  الفلســطيني،  الشــعب  لنصــرة  الوطنــي  الربــاط  نظــم 
2021، حملــة التبــرع الكبــرى إلغاثــة الشــعب الفلســطيني عبــر وســائل اإلعــالم. 
وافتتــح الربــاط حملــة التبــرع بأمســية شــعرية تضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني، 
واســتمرت حملــة  القــدس«.  ســيف  شــنقيط..  عنــوان »شــعراء  تحــت  لهــا  دعــا 
التبــرع عــدة أيــام عبــر بــث مباشــر علــى قنــاة المرابطــون، وشــنقيط، والوطنيــة، 
وبعــض اإلذاعــات المحليــة. وشــارك فــي الحملــة عــدد مــن الشــخصيات الوطنيــة 

والمرجعيــة الموريتانيــة مــن كافــة األحــزاب والتوجهــات الموريتانيــة. 

صنــــدوق مطـــــاردة فيـــس بـــوك

ماذا يجري يف شركة الصفاء لأللبان؟

التفاصيل ص 6 <<<

التفاصيل ص 7 <<<

التفاصيل ص 4 <<<

االفتتاحية

اعتقــال مــروج خبــر كاذب ضــروري جــدا، األخطــر فاألخطــر، علــى ســبيل الفوريــة والتراتبيــة المقنعــة 
المفحمــة العادلــة... تعهداتي...صنــدوق كورونــا... تــآزر... أولوياتــي ...اإلقــالع، كلهــا طبعــا فــي 
أغلبهــا أخبــار كاذبــة، روجــت لهــا منظومــة حكــم واســعة، بينمــا انشــغلت هــذه المنظومــة الفاســدة 
العاجــزة، وبامتيــاز، بالحــرص الشــديد علــى تطبيــق تعهــدات أخــرى ضيقــة المرامــي والمجــال ومغيظــة 

بامتيــاز، لــكل صحفــي جــاد صــادق مســتقل... 

تعزية
على إثر وفاة اإلداري الشهير، وأحد أعيان البلد، السيد محمد ولد سيد ولد اخليل، رحمه هللا، أتقدم 

بخالص التعازي، ونرجو هللا أن يلهم األسرة الخاصة والعامة الصبر والسلوان. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
التفاصيل ص 2 <<<



2alaqssa.org | صحيفة األقىص | االثنني 26 شوال 1442هـ 7  يونيو 2021 | العدد 1121 - اسطنبول

إعالن اسطنبول )ح3(

بقلــم/ المديــر الناشــر ورئيــس تحريــر »األقصــى« / عبــد 
الفتــاح ولــد اعبيــدن- اســطنبول

)تابــع( فمــا كان لنــا أن نســلم األقصــى ومــا كان لنــا أن 
نتــرك األرض والعــرض، الحمــد هلل رب العالميــن، هللا 
غايتنــا والرســول قدوتنــا والجهــاد فــي ســبيل هللا أســمى 

أمانينــا، وهللا أكبــر وهللا أكبــر وهلل الحمــد.
بالهــم  وشــعرت  بالنــدم  وشــعرت  بالغيــرة  شــعرت  لقــد 
والحــزن يــدب فــي جميــع مفاصلــي، عندمــا أرى أبنــاء 
دمائهــم  تنهمــر  الفلســطينيين  وبنــات  الفلســطينيين 
بالعــزة  شــعرت  المقابــل  فــي  لكننــي  بيوتهــم،  وتنهــار 
والقــوة، وشــعرت باألمــل الكبيــر، عندمــا اســتمعت إلــى 
كلمــة أبــو العبــد باألمــس، فــي قلــب دوحــة العــزة ودوحــة 
عندمــا  أجــل  األلــم،  وتجــاوز  األمــل  ودوحــة  النصــرة 
ســمعت كلمــة ذلــك األســد، الــذي يــزأر زئيــرا ويتكلــم 
بشــكل متــوازن حكيــم ومبدئــي راســخ، شــعرت باألمــل 
الكبيــر فــي  تجــاوز األلــم، والحيــاة ألــم يخفيــه أمــل، 
وأمــل يحققــه عمــل، ولنصليــن بــإذن هللا فــي األقصــى 
يومــا، محــررا، بــإذن هللا، ونجتمــع جميعــا مــن مختلــف 
مشــارب الدنيــا، عربــا وعجمــا وغيرنــا، تحــت رايــة، ال 
إلــه إال هللا محمــد رســول هللا، صلــى هللا عليــه وســلم، 
تجمعنــا جميعــا وإلــى األبــد، ويومهــا وبعــد أقــل مــن 15 

ســنة، بــإذن هللا، ســيفرح المؤمنــون بنصــر هللا.
نظــام  فــي  واألمــل  واالرتيــاح  بالفــرح  شــعرت  وكــم   
بيــان حــزب االتحــاد مــن أجــل  قــرأت  بلــدي، عندمــا 
الجمهوريــة، وتلــك األصــوات الوطنيــة، مــن مختلــف 
المشــارب، التــي عبــرت بعمــق وصــدق، عــن هويتنــا، 
معنويــا وماديــا وعمليــا، عندمــا دعــوا بشــكل مباشــر 
وبشــكل مالــي وتعبــوي، إلــى الوقــوف مــع هــذه القضيــة، 
التــي تســكن كل جانــب وكل جــزء مــن حياتنــا، فــاهلل 

أكبــر وهلل الحمــد.
وال  الموريتانيــة،  اإلســالمية  الجمهوريــة  تكــون  هكــذا 
يكــون أبــدا هــذا االســم مطابقــا للواقــع، إال عندمــا ُيرفــع 
لــواء القضيــة الفلســطينية، وكــم شــعرت باألمــل، عندمــا 
التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  الخارجيــة  وزيــر  كلمــة  تابعــت 
لمنظمة المؤتمر اإلســالمي، وما دعا إليه من آليات، 
علــى غــرار مــا دعــا لــه القائــد البطــل الرمــز، رجــب 
طيــب أردوغــان هنــا فــي تركيــا فــي إســطنبول وأنقــرة، 
إلــى تشــكيل جيــش إســالمي، وقــد قــال بأنــه آن األوان 
لتشــكيل هــذا الجيــش، مــن أجــل الدفــاع عــن المدنييــن، 
وما تلك إال عبارة سياسية، فقد قصد تحرير األقصى 

األســير، وقــد قصــد مــا نقصــد ورب الكعبــة.
 إنمــا يصــدر منــه ومــا يصــدر منــا ومــا يصــدر مــن 
االتحــاد مــن أجــل الجمهوريــة ومــا يصــدر فــي قصــر 
الغزوانــي،  الشــيخ  ولــد  محمــد  الرئيــس  عنــد  الرئاســة 
وحتــى مــا يصــدر عنــد ذلــك األســير المغلــوب علــى 
أمــره، محمــد ولــد عبــد العزيــز، الــذي قطــع العالقــة مــع 
الكيــان الصهيونــي، كل هــؤالء وأولئــك، يصــدرون مــن 
أكبــر  العالميــن وهللا  مشــكاة واحــدة، والحمــد هلل رب 
وإلــى األمــام، ولتكــن أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكريــم، 
حتــى نجــد النصــرة والمعيــة والقبــول عنــد هللا، ســبحانه 

وتعالــى.
فهــذه الــروح يومــا مــا تفــارق الجســد، ومــا الجســد إال 
وعــاء زائــف زائــل مؤقــت، وهللا أكبــر وهللا أكبــر وهلل 

الحمــد وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم.
لقــد هــب بعــض النصــارى وهــب حتــى بعــض مــن ال 
تربطنــا بهــم إال رابطــة األخــوة االنســانية الجامعــة، وكل 
عــادل منصــف لمــا يحــدث اآلن فــي فلســطين وبيــت 
المقــدس وفــي األقصــى وأكنــاف بيــت المقــدس وفــي 
غزة العزة وفي الضفة وفي كل شــبر من تلك األرض 
الــذي  فمــا  المظالــم،  تلــك  لــم تحركنــا  المباركــة، وإن 
ســيحركنا، وإن لــم تحركنــا هبــة المناصــرة ألبنــاء الديــن 
وأبنــاء الــدم، فمــاذا ننتظــر، وال حــول وال قــوة إال بــاهلل 

العلــي العظيــم، وهللا أكبــر.
لقــد شــكل هــذا الخبــر بالنســبة لــي، دعــوة الســلطات 
الرســمية بشــكل صريــح لمناصــرة القضيــة الفلســطينية 
التــي  الضمنيــة،  التطبيــع  محــاوالت  علــى  والخــروج 
»اإلمــارات  كاســح،  وفشــل  ونذالــة  بخساســة  قادتهــا 
العبرييــن. العــرب  وأشــالء  أذنــاب  وبعــض  العبريــة« 

ترامــب  فشــل  كمــا  المتعثــر،  القطــار  هــذا  فشــل  لقــد 
وفشل كل عرابي قطار ابراهام، ونجح قطار األصالة 
وقطــار المقاومــة والعمــق، ومــا ذلــك علــى هللا بعزيــز، 
وكمــا يقــال فــي المثــل »كل شــيء يرجــع إلــى أصلــه«.

ظهــر غزوانــي كمــا هــو، وظهــر مــن قبــل محمــد ولــد 
عبــد العزيــز فــي جانــب قطعــه العالقــة مــع الصهاينــة 
والكيــان الصهيونــي، ومهــد لذلــك مــن قبــل ســيدي ولــد 
الشــيخ عبــد هللا، رحمــة هللا عليــه، وهــو الــذي تآمــروا 
عليــه يومــا، ولكــن نجتمــع فــي حكمــة الشــهيد، حســن 
البنــا »نتعــاون فيمــا اتفقنــا عليــه ويعــذر بعضنــا بعضــا 

فيمــا اختلفنــا فيــه«.
 فــآن لهــذه األمــة بــكل أيديولوجياتهــا وبــكل خلفياتهــا 
أو  ناصرييــن  أو  إخوانــا  كنــا  مهمــا  مشــاربها،  وبــكل 
بعثييــن أو كادحيــن أو متصوفيــن أو غيــر متصوفيــن 
أو عربــا أو عجمــا أو مــن أي انتمــاء فكــري، آن لنــا 
أن نتوحــد تحــت رايــة ال إلــه إال هللا محمــد رســول هللا، 
صلــى هللا عليــه و ســلم، ونلقــي بالســهام القاتلــة فــي 
مشــروع اإلبراهيميــة المرتــد »ومــن يبتــغ غيــر اإلســالم 
دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو فــي اآلخــرة مــن الخاســرين«، 
آن لنــا أن نصبــر وأن نصبــر علــى معاناتنــا وأن ال 

نقبــل غيــر االســالم دينــا، مهمــا عمــل عرابــوا اإلمــارات 
فــذاك  الدوليــة،  الماســونية  وعرابــوا  المتحــدة  العبريــة 
الجانــب مــن األمــة المتخــاذل، حقيــق أن نقــول فيــه 
قولــه تعالــى »َوِإن َتَتَولَّــْوْا َيْســَتْبِدْل َقْومــًا َغْيَرُكــْم ثُــمَّ اَل 
العلــي  بــاهلل  إال  قــوة  حــول وال  َأْمَثاَلُكــم«، وال  يكونــوا 

العظيــم.
الخــارج  أعــداء  مــن  أخطــر  أحيانــا،  الداخــل  فمنافقــوا 
المتصدريــن فــي المشــهد العدائــي المعروفيــن، فعندمــا 
يكــون البعــض البســا لثوبــك متكلمــا بلســانك مــن بنــي 
جلدتــك، فاكتشــافه أحيانــا، صعــب، لكــن األيــام أظهرت 
كالم ممثــل النظــام الســعودي وليــس الدولــة الشــقيقة 
الســعودية، فالنظــام الســعودي األصيــل مــا فتــئ إلــى 
جانــب القضيــة الفلســطينية، لكــن هــذا الرجــل نشــاز، 
اإلمــارات  فــي  النشــاز  والرجــل  ســلمان،  بــن  محمــد 

الشــقيقة، محمــد بــن زايــد أيضــا.
ورحــم هللا، الشــهيد صــدام حســين، الــذي أفرحنــا بتلــك 
الطلقــات الصاروخيــة الشــجاعة، ونرجــو هللا ســبحانه 
وتعالــى، بــأن ينالهــا مغفــرة، لمــا أقــدم عليــه مــن ذنــوب 
وتجــاوزات، وأن يرفــع هللا شــأنه ويغفــر لــه مغفــرة تامــة، 

بتلــك الصواريــخ التــي أثلجــت صدورنــا يومــا..
 لكن الغزاويين وحماس ومختلف الفصائل الفلسطينية، 
أثلجــت صدورنــا كثيــرا كثيــرا، بهــذه الصواريــخ، التــي 
يمطرون بها الكيان الصهيوني اللقيط، بل إن الدوحة 
التــي فتحــت أبوابهــا ونواكشــوط والربــاط وعمــان وكل 
واإلمــارات  الريــاض  ســوى  تقريبــا،  العربيــة  العواصــم 
وعاصمــة البحريــن، هــذه الــدول المطبعــة صراحــة أو 
ضمنــا، إال أن مــا ســواها فــي إســطنبول وأنقــرة وغيرهــا، 
وتحركــت  وأبوابهــا  قلوبهــا  فتحــت  الــدول  هــذه  كل 
شــعوبها، ومــا ذلــك إال مصداقــا وبشــارة لحديثــه صلــى 
هللا عليــه وســلم، عــن ذلــك الصــراع الــذي يقــول فيــه 
ــَجُر َيــا ُمْســِلُم َيــا َعْبــَد للاَِّ  »..  َفَيُقــوُل اْلَحَجــُر َأِو الشَّ
َهــَذا َيُهــوِديٌّ َخْلِفــي َفَتَعــاَل َفاْقُتْلــُه.  ِإالَّ اْلَغْرَقــَد َفِإنَّــُه ِمــْن 

َشــَجِر اْلَيُهــوِد  «.
وفــي الحقيقــة نحــن لســنا أعــداء لليهــود بقــدر مــا نحــن 
أعداء للصهاينة، والمشــترك ينبغي أن يجســد، وينبغي 
أن ال نظلــم أحــدا، فــي ســياق مســيرة التحريــر ومســيرة 
االنعتــاق، وإنمــا ينبغــي أن نحــرص علــى عالقتنــا مــع 
علــى  لحرصنــا  الظالمــة،  أمريــكا  حتــى  الــدول،  كل 
الــدول  مــن  وغيرهــا  فرنســا  مــع  مصالحنــا، وعالقتنــا 
الغربيــة وغيــر المســلمة، ونؤكــد علــى أهميــة المشــترك 
فــي تحقيــق الســلم العالمــي اإلنســاني، لكــن مــع احتــرام 
بالظلــم،  وليســت  باالستســالم  ليســت  فالقــوة  حقوقنــا، 
فالبــد أن نعيــش مــع غيرنــا المختلــف معهــم حضاريــا 
فــي ســياق المشــترك وســياق الســالم العالمــي، لكــن ال 
بــد أن نــدك الكيــان الصهيونــي دكا، بــإذن هللا، والبــد 
أن نــرد علــى ظلمــه بالقــوة، فمــا أخــذ بالقــوة ال يســترد 

إال بالقــوة، والســالم عليكــم ورحمــة هللا.
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الحمد هلل.. تقبل هللا و الشكر 
والشــكر  وأخيــرا،  أوال  هلل، 
المســلم  الموريتانــي  للشــعب 
األصيــل، الــذي هــّب لنصــرة 
األقصــى األســير وغــزة والعــزة 
والشــعب الفلســطيني المغدور 
بامتيــاز، وشــكرا للذيــن ســبقوا 
فــي هــذا المشــوار التضامنــي 
التاريخــي،  النبيــل  المشــرف 
مــرة  مرتيــن،  ســيكتب  الــذى 
ومــرات عديــدة مثبتــة، ربانيــا 
لحــزب  وشــكرا  وتاريخيــا. 
االتحــاد مــن أجل الجمهورية، 
الذي دبج ذلك البيان الذهبي 
التضامنــي،  الوفــي  الحزبــي 
الــذي دعــا فيــه لهــذا المســار 
التضامني، التعبوي والمالي. 
األمنيــة  للســلطات  والشــكر 
علــى  تعمــل  التــي  الوطنيــة، 
وسالســة  وحمايــة  تنظيــم 
الجماهــري  المــوج  تحــرك 
ســيحرك  الــذي  المبــارك، 
ودعــاءه  ووقعــه  صوتــه 
وأصوات تكبيره، الســاكن من 
النفــس والشــجن...وهللا أكبــر 
وهلل الحمــد. رضيــت بــاهلل ربا، 

وبمحمــد،  دينــا،  وباإلســالم 
صلــى هللا عليــه وســلم، نبيــا 
ورســوال. وســتكون مســيرة غدا 
إعــالن  منطلــق  األربعــاء، 
نواكشــوط،  مــن  التحريــر، 
»التيــدره«  جزيــرة  ضواحــي 
التاريخية، التي انطلقت منها 
يومــا »الجيــوش المرابطيــة«، 
وموعدنــا  ومحــررة.  داعيــة 
البشــرى،7  األربعــاء  مــع 
الموافــق   ،1442 شــوال 
هللا.  بــإذن   ،2021/5/19
كل  لتوحــد  فرصــة  ولتكــن 
والتركيــز  السياســي  الطيــف 
المكــرس،  المشــترك  علــى 
»نتعــاون  وواقــع،  لشــعار 
يعــذر  و  عليــه  اتفقنــا  فيمــا 
فيمــا اختلفنــا  بعضنــا بعضــا 
فيــه«، بعيــدا عــن التوظيــف 
الضيــق  الضيــق،  السياســي 
األثــر،  القصيــر  األفــق 
ونرجــو  واألخــروي.  الدنيــوي 
مــن هللا أن يكــون مــن بــركات 
هــذه المســيرة المباركــة الطيبــة 
الصــدح  رأب  التاريخيــة، 
الغائــر،  الوطنــي  والجــرح 
فوريــا،  نتســامى  أن  عســى 
علــى خالفاتنــا وندخــل خنــدق 
التضامن وإعالن التحرير من 

التســامح  بــروح  نواكشــوط، 
وتجــاوز »محاكمــة العشــرية«  
الملحمــة، والمشــوبة بوضــوح  
مالمــح  ببعــض  لألســف، 
االنتقائية وتصفية الحســابات 
وإنصافــا  باألســوأ.  المنــذرة 
شــكرا للســيد الرئيــس، محمــد 
ولــد الشــيخ الغزوانــى، علــى 
تفهــم المشــترك العميــق، بيــن 
أشــقاءنا الفلســطينيين وجميــع 
تمييــز،  دون  الموريتانييــن، 
بإذن هللا. ولنرددها معا:- هللا 
غايتنا-و الرســول، صلى هللا 
عليــه وســلم، قائدنــا وقدوتنــا-
-والجهــاد  ديننــا  واإلســالم 
ســبيلنا والمــوت فــي ســبيل هللا 
أغلــى أمانينــا. وللتذكير موعد 
الســاعة  المعلــن،  االنطــالق 
الرابعة من ساحة ابن عباس 
رضــي هللا، بلكصــر، صــوب 
بتفــرغ  المتحــدة،  األمــم  مقــر 

شــاء هللا. إن  زينــه، 
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ماذا يجري يف شركة الصفاء لأللبان؟

الســالم عليكــم أود أن أطلعكــم علــى 
بعــض مــا يجــري فــي شــركة الصفــاء 
لأللبــان، وهــو كالتالــي هــذه حقيقــة، 

وليــس فيهــا مزايــدات.
أوال قضيــة حــق العامــل، فهــو بخيــس 
عندهــم، إلــى أقصــى درجــة. العامــل 
فيها عند مرضه ال يقوم أبسط العمال 
االداريين بزيارته، وحتى ال يساعدونه 
فــي الــدواء، وعنــد مــا يتعافــى نســبيا، 
وال يكــون فــي صحــة جيــدة، يتخلــون 
عنه، بوحشية ومكر عجيب، فيلفقون 
لــه بعــض الدعايــات، التــي ال أســاس 
فيهــا ال  لهــا مــن الصحــة، والعمــال 
يســاوون جنــاح بعوضــة، عنــد بعــض 
المســؤولين الراقيــن، وخاصــة المديــر 

الفنــي، المســمى محمــداو. 
التصنيــع  محــل  عــن  ناهيــك  هــذا 
الملــوث، حتــى أن »الشــكو والرائــب« 
ومــكان  الذبــاب،  علــى  يغلقونهــم 
بعــض  مجاريــه  فــي  يوجــد  التخزيــن 

الديــدان.
ممــا يعنــي فوضــى، ويجــددون التاريخ 
للخســارة  تفاديــا  البضاعــة،  لبعــض 

وتهاونــا بالصحــة.
هــذا قليــل مــن كثيــر، مجــرد رؤوس 
أقــالم عــن هــذا الموضــوع الخطيــر. 

ومــا خفــي أكبــر وأفظــع.

حرصا على اإلنصاف... ملف فضيحة 
"سوسيتيه جنرال- فرع موريتانيا"

بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن-اسطنبول
اتصــل علــي مصــدر مطلــع جــدا، بشــأن 
ولــد  حمــن(  )الملقــب  ســيدأحمد  ارتبــاط 
عبــد ربو)قبيلــة أوالد الناصــر - منحــدر 
مــن مدينــة أطــار(، نافيــا أي صلــة لهــذا 
مــن  حصــل  بمــا  المصرفــي،  اإلطــار 
تجاوز، في نظر و تقييم المقر المركزي 
جنرال-فرنســا«- »سوســيتيه  لبنــك 

علــى  operation de risque-أقيــل 
للفــرع  العــام  المديــر  الفرنســي،  إثرهــا 
بموريتانيــا، حيــث منــح قرضــا لســيدة مــن 
»تجكانــت كونغوليــة الوالــدة«، وقــد هربت 
فعــال للخــارج، مــع مــا حصلــت عليــه مــن 
أمــوال طائلــة، بطريقــة مشــبوهة بامتيــاز، 
حســب مصادرنــا، ورغــم خطــورة الحــدث 
و تأثيــره علــى ســمعة الســوق الموريتانــي، 
وإن بطريقــة، غيــر مباشــرة، ورغــم تدخــل 
صرامــة،  و  بفوريــة  الفرنســي  الطــرف 
باريــس  مــن  خاصــة  طائــرة  ووصــول 
الســتجالب الفرنســي بعــد إقالتــه، إال أن 
الجهــات المصرفيــة المركزية الموريتانية، 
هــذه  مثــل  فــي  التعتيميــة،  كعادتهــا 
الحــاالت-scandale financier- لــم 
تصــدر بيانــا بعــد، إال أن اآلثــار الســلبية 
للعمليــة المريبــة علــى ســوق االســتثمار 
بوجــه  العمــالت،  وســوق  الموريتانــي، 
خــاص، ســيضطر الجهــات العليــا، وإن 
مــن مســتوى معيــن، لتوضيــح مالبســات 
الحادثــة المقلقــة، علــى حاضــر ومســتقبل 
النشــاط المصرفــي عمومــا فــي موريتانيــا، 
حيــث شــهدت مرحلــة ولــد عبــد العزيــز 
الرخــص  منــح  بطريقــة  واســعا،  تالعبــا 

مــا  ورغــم  موريتانيــا،  فــي  المصرفيــة 
 les-تعانيــه المصــارف األوليــة األولــى
banques primaires- في موريتانيا، 
مثــل bmci وbnm وbamis وغيرهــا، 
مــن بعــض المشــاكل المتفاوتــة، مــن حيــن 
آلخر، فقد لحقت بها قرابة عشر رخص 
لــم يخــل منحــه مــن  أو أكثــر، بعضهــا 
التالعــب  كــرس  ممــا  النفــوذ،  اســتغالل 
وأفــرز  والشــروط،  االلتزامــات  بدفتــر 
واقعــا مصرفيــا مختــال وســوق معامــالت 
موريتاني، ال يتمتع باالستقرار والصدقية 
والنقــاء، وســط مطالبــات متزايــدة بضــرورة 
الهيكليــة  األخطــاء  ومراجعــة  األســلمة 
واإلنشــاء،  الترخيــص  إبــان  الحاصلــة، 
لعديــد »المصــارف العزيزيــة المافيويــة« 
غزوانــي  ولــد  وجــاء  حينهــا،  المتكاثــرة 
علــى إثــر صاحبــه ســابقا وغريمــه حاليــا 
عزيــز،  وحــرك موضــوع NBM، وهــم 
ضحايــا  بأنهــم  يدعــون  الســجن  فــي 
منهــم،  مصرفهــم  النتــزاع  االســتهداف 
دون صيغــة شــفافة، ومازالــت األطــراف 
BCM وبعض إدارة NBM يتخاصمون 
عنــد المحاكــم الموريتانيــة المعنيــة، دون 

حســم مريــح.
الترخيــص  مــن  مثيــرة،  ملفــات  كلهــا 
الفوضــوي أيــام عزيــز، إلــى النشــل فــي 
مختلــف البنــوك وبطــرق متنوعــة، وحتــى 
اســتغالل »الجنــس اللطيــف« فــي الغــرف 
المعتمة أخالقيا رغم اإلضاءة المتقطعة، 
وحتــى أخيــرا دخــل مصــرف فرنســا الثانــي 
»سوســيتيه جنــرال« فــي الرتبــة عندهــم، 
والعامــل بفرنســا، منــذ 156 ســنة، أقــول 
دخــل علــى خــط التالعــب باليــورو، بمبلــغ 
معتبــر، عبــر قــرض مريــب، لــم يســتوفى 
إلــى  منــه  المســتفيدة  وهربــت  الشــروط، 

الخــارج، دون توقيــف أو مســاءلة.
المصرفيــة  وســلطاتنا  جماركنــا  فأيــن 
واألمنيــة، وأيــن عيــن الرئاســة، المفتــرض 
بدقــة  وترقــب  تنــام  ال  أنهــا  نظريــا، 
أنهــا  أم  وموضوعيــة وصرامــة وعدالــة، 
تــم اختراقهــا هــي األخــرى، دون اســتثناء، 

البالــغ. لألســف 
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نفحات رمضانية

بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن- اسطنبول
رضيت باهلل ربا و باإلسالم دينا وبمحمد 
صلــى هللا عليــه وســلم، نبيــا ورســوال... 
الحمــد هلل علــى نعمــة اإلســالم وكفــى 
العافيــة،  علــى  هلل  الحمــد  نعمــة،  بهــا 
فــي الولــد والمــال والوطــن، اللهــم حــرر 
األقصــى علــى يــدي وحوزتــي وعترتــي، 
مــن ســاللة نبيــك محمــد بــن عبــد هللا، 
صلــى هللا عليــه وســلم، ومعيــة جميــع 
أتبــاع اإلســالم، مــن مختلــف مشــارب 
وحــدة  حقــق  اللهــم  أجمــع،  العالــم 
المســلمين والســالم العالمــي، علــى يــدي 
وأنصاري، وما أكثرهم في األفق، إنســا 
وجنــا ومالئكــة وشــجرا وحجــرا وحيتانــا 
فــي البحــار وأفــالكا فــي األفــق، وذلــك 
قبــل القضــاء علــى الكيــان الصهيونــي، 
الكونــي  الحــدث  ذلــك  بعــد  وأيضــا 
ويومهــا  بــإذن هللا،  الوشــيك،  المرتقــب 
يــا  مســلم  يــا  والحجــر،  الشــجر  يقــول 
عبــد هللا، مخاطبــا إيــاي قائــدا فــذا عــدال 
للمســلمين والعالــم أجمــع، هــذا يهــودي 
ورائــي تعــال فاقتلــه، إال شــجر الغرقــد، 

فإنــه مــن شــجر اليهــود.
اللهم اجعلني لك وحدك، عبدا خاضعا 
خاشــعا مخبتــا مخلصــا، لوجهــك الكريــم 

الجميــل العظيم.
اللهــم ارزقنــي حبــك وحــب مــن تحــب 
ومــا تحــب، ال حــول وال قــوة إال بــك، يــا 
علــي يــا عظيــم، يــا ذا الحــالل واإلكــرام.

الحمــد هلل علــى هــذه الفتوحــات الربانيــة 
والنفحات الرحمانية، يوم األحد المبارك 
العظيم، بإذن هللا، الموافق 27 رمضان 

1442، الموافق 2021/5/9.

اللهــم أعذنــي وأهلــي وحوزتــي مــن األمــن 
مــن مكــرك أو اليــأس مــن الطمــع فــي 
فضلــك الواســع العميــم العظيــم، الشــامل 

لجميــع مخلوقاتــك.
دعــاًء  فضلــك  فــي  طمعــت  قــد  اللهــم 
ورجــاًء وليــس اســتحقاقا، اللهــم أحمــدك 
وأشــكرك علــى نعمــة الطمــع فيــك وحدك 
ال شــريك لــك فــي الرجــاء وال الخــوف، 
ــْن َشــَكْرُتْم  وأنــت القائــل جــل شــأنك: }َلِئ

أَلَِزيَدنَُّكــْم{.
الحمــد هلل، كمــا ينبغــي لجــالل وجــه هللا 

وعظيــم ســلطانه.

الطمع في عفو الكريم عن مذنب مقر
بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن- اسطنبول
منــذ  تركيــا  فــي  الصبــاح  أشــرق  لقــد 
ســاعات، وبحكــم فــارق التوقيــت مازالــت 
بالدنــا األصليــة ومســقط رأســي العزيــز، 
موريتانيــا، فــي ظــالم دامس...."كلمــة 
المثــل  فــي  يقــال  كمــا  كلمتيــن... 

الحســاني".
وعمومــا  حــال،  كل  علــى  هلل  فالحمــد 
نعمــة  علــى  هلل  الحمــد  وخصوصــا، 
والحمــد  نعمــة،  بهــا  وكفــى  اإليمــان، 
هلل علــى نعمــة العافيــة، ومــا أعظمهــا 
مــن نعمــة، مــن العظيــم المنــان، وحــده 
واإلكــرام  اإلنعــام  فــي  لــه،  شــريك  ال 

لتفضــل. وا
ربــا  بــاهلل  رضينــا  معــا،  قلنــا  فهــال 
عليــه  وبمحمــد، صلــى هللا  وباإلســالم 

ورســوال. نبيــا  وســلم، 
الحمــد هلل كمــا ينبغــي لجــالل وجــه هللا 

وعظيــم ســلطانه.
قــال هللا جــل شــأنه فــي ســورة الرحمــان، 
مــن محكــم التنزيــل والقــرآن: }َهــْل َجــَزاُء 
هللا  صــدق  ْحَســاُن{،  اإْلِ ِإالَّ  ْحَســاِن  اإْلِ

العظيــم.
والصبــر  والشــكر،  بالحمــد  فلنبــادر 
ولنحــذر  للحمــد،  الهدايــة  نعمــة  علــى 
مــن الغفلــة عــن ذكــر هللا عمومــا، وعــن 
بالصبــر  والتجمــل  خصوصــا  الحمــد 

األحــوال. كل  علــى 
فالحيــاة ألــوان وأحــوال، وقــد يكــون شــكر 

النعمــة أحيانــا وحســن التعامــل معهــا، 
أصعــب مــن الصبــر علــى البــالء، وهلل 
وامتحــان،  واختبــار  شــؤون  خلقــه  فــي 

عجيــب مســتور بليــغ.
منــك  الخــوف  وارزقنــي  اهدنــي  اللهــم 
البصيــرة  طمــس  دون  فيــك،  والرجــاء 
عــن ســعة رحمتــك أو اغتــرار بمحــض 
وقــد  وســترك،  نعمائــك  بيــن  التقلــب 
أيقنــت فــي نفســي بكثــرة نعمــك، فزدهــا، 
وبجزيل عفوك وتجاوزك وعدم انتقامك 
منــي، وأنــا العبــد الحقيــر اآلبــق الشــرير، 
فامنحــي عفــوك وعتقــك، واجعلنــي مــن 
عتقائــك مــن نــار عقابــك، وتكــرم علــي 
بقبول الهداية والتوبة النصوح، وأبعدني 
عن طريق الغرور والجهالة والغفلة، يا 
أكــرم األكرميــن، يــا ذا الجــالل واإلكــرام.
رؤوس  علــى  إليــك،  تبــت  قــد  اللهــم   
رحمتــك،  مــن  تطردنــي  فــال  األشــهاد، 
وعظيــم  زلتــي  بجســامة  أعلــم  وأنــت 
الطريــق  إلــى  اهدنــي  اللهــم  رحمتــك، 
أن  إلــى  عليــه،  وثبتنــي  لرضوانــك، 
ألقــاك، بعــد طــول عمــر فــي طاعتــك، 
مع العافية واالســتقامة الكاملة والحســن 
القبــول، وأدخلنــي يومهــا وحوزتــي كلهــا 
الجنــة،  مــن  األعلــى  الفــردوس  فــي 
ومتعنــي ووالــدي وذريتــي وعقبــي وأهلــي 
أجمعيــن، بلــذة النظــر لوجــه الكريــم، وال 
تكلنــي إلــى نفســي طرفــة عيــن، وارزقنــي 
واجعلنــي  الحســن،  الرفيــع  الخلــق 
يألفــون  الذيــن  أكنافــا  الموطأيــن  مــن 
ويؤلفــون، وأجــب ســؤلي وارزقنــي كافــة 
صنوف وأوجه الدعاء والقبول الحسن، 
واجعلنــي ووالــدي وزوجــي وكافــة ذريتــي 
وحوزتــي كلهــا وســائر مــن أحســن إلــي 
وأقــرب  أحــب  مــن  المســلمين  وجميــع 

إليــك. العبــاد 
وأســتغفر هللا العظيــم وأتــوب إليــه، وال 
حــول وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم.
كتب هذه السطور بإسطنبول، صبيحة 
يوم األربعاء 23 من رمضان 1442، 

الموافق، 2021/5/5.
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فتنة يف األفق الغائم املخيف...فهل 

ننتبه قبل فوات األوان
بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن- اسطنبول
تطــور الفــت وتصعيــد مثيــر للتســاؤل المشــروع...لكن 
النظــام القائــم الهــش المتناقــص المصداقيــة، بســبب عــدة 
إجــراءات تمييزيــة، اتخذهــا ضــد الكثيريــن، بــات بحاجــة 
ملحــة للتهدئــة، والبحــث عــن مخــارج قضائيــة وسياســية 
جامعــة، ألغلــب الطيــف الوطنــي، بــدل مــا يجــرى حاليــا.

وقــد أّشــرت اســتقالة محمــد ولــد أبــي المعالــي، عضــو 
أجــل  مــن  )االتحــاد  الحاكــم  للحــزب  الوطنــي  المجلــس 
الجمهوريــة( لقّمــة االحتجــاج غيــر المباشــر علــى اعتقــال 
الرئيــس المديــر العــام ل NBM، عبــد الباقــي ولــد أحمــد 
بوهــا، أحــد تالمــذة الحضــرة المعاليــة )نســبة ألبنــاء أبــي 

المعالــي(.
وفــي المحصلــة قــد مثـّــل فــرض اإلقامــة علــى عزيــز فــي 
يســميها  كمــا  العزيزيــة«،  بــاب  »دار   بلكصــر  منزلــه 

البعــض، ومــن وجــه آخــر اســتقالة الرمــز االجتماعــي 
والروحــي و االقتصــادي، والمعتبــر علــى نطــاق واســع، 
محمــد ولــد أبــي المعالــي، حفظــه هللا ورعــاه، مــن شــمال 
البــالد إلــى مكطــع لحجــار، فــي وســطها المتنــوع األخــاذ، 
دليــل خطيــر متزايــد، علــى عمــق األزمــة التــي قــد يعانــي 
منهــا نظــام ولــد غزوانــي، الضيــق األفــق، ممــا قــد يضــر 
باالستقرار النسبي الهش، الذي يعيشه الوطن الضعيف 
المســكون باألزمــات الجمــة العميقــة، منــذ بــزوع مشــروع 
الدولــة الوطنيــة، الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة، التــي 
ُفــرض عليهــا التنــازل عــن ســعتها الجغرافيــة الواســعة، 
إلــى »اللوكــه« جنوبــا، ومــن  مــن واد »درعــه« شــماال 
بينمــا  باتشــاد،  إلــى »أباشــه«  المحيــط األطلســي غربــا 
اقتصــر الفرنســيون علــى منــح االســتقالل للدولــة الجديــدة 
المشــوهة الميــالد، علــى »رك أحمــر وخيمــة مــن لوبــر«.
طبعــا  التاريخــي،  الظلــم  هــذا  ضمــن  اقتطعــت  كمــا 
ســنلوي  ومنطقــة  الطــوارق  ومنطقــة  الغربيــة  الصحــراء 
كلهــا  وتلــك  اللوكــه،  واليــة  حــدود  نهايــة  إلــى  الجميلــة 

هــي la terre de baidane، كمــا ســماها كبوالنــي، 
الــذي قتــل فــي تجكجــة علــى يــد الشــهيد ســيد ولــد مــوالي 

الزيــن وفرقتــه االستشــهادية 
المتنوعــة آدراريــا، وإن كان 
»اديشــلي«،  مــن  أغلبهــا 
وبالــذات »أهــل التناكــي«، 
بالعهــد  المعروفيــن 
النــادرة  والشــجاعة 

والصراحــة.
فعــال، بــالد التكــرور وبــالد 

الــذي  الذكــر،  الســابق  الملثميــن واالســم  شــنقيط وبــالد 
أطلــق حديثــا القائــد الفرنســي المحتــل، كبوالنــي، أقــول 
تلــك هــي المســميات المعبــرة لمنطقتنــا، وليــس المشــروع 
الضيــق جغرافيــا واجتماعيــا، موريتانيــا الحديثــة، المهزوزة 
الضعيــف،  الحالــي  الرئيــس  أيــام  بامتيــاز، وخصوصــا 

محمــد ولــد الشــيخ الغزوانــى.
اللهم سلم سلم، وسدد وقارب، وأصلح ذات بيننا.

مــن أحســن مــا طالعــت اليــوم فــي عــزاء ابــن عمنــا الفاضــل 
المتميــز، محمــد ولــد ســيد ولــد اخليــل، رحمــه هللا تعالــى، 
وقــد توفــي فجــر اليــوم اإلثنيــن 19 شــوال 1442، الموافــق 
2021/5/31. اللهــم ارفعــه وســائر موتانــا فــي الفــردوس 

األعلــى مــن الجنــة.
المؤســس  ديــوان  مديــر  منصــب  شــغل  فقــد  وللتذكيــر، 
كمــا شــغل منصــب حاكــم  داداه،  ولــد  المختــار  الراحــل، 
توليــه  اشــتهر  بينمــا  آخــر،  فــي موضــع  وواليــا  للمــذرذرة 
لمنصــب مديــر األمــن الوطنــي، وظــل مرابطــا فــي لكصــر 
فــي ثغــر جهــادي، خمــس مــرات فــي اليــوم فــي الصــف 
األول، فــي جامــع اإلمــام بــداه ولــد بوصيــري، رحمــه هللا. 
قــال جــدي وجــده، صلــى هللا عليــه وســلم، أعنــي طبعــا ابــن 
عمــي، محمــد ولــد ســيد ولــد اخليــل، جــزاه هللا عنــا خيــرا: 

»أنتــم فــي صــالة مــا انتظرتموهــا«.
رحم هللا السلف وبارك في الخلف.

ويبــدو أن اإلداري الناجــح الحكيــم الوقــور، محمــد ولــد ســيد 
ولــد اخليــل، عــاش زهــاء مائــة ســنة، فقــد كان قريــن الراحــل 
صديقــه وابــن عمــه، إســماعيل ولــد ســيد أحمــد ولــد عبــد 
الرحمــان ولــد اعبيــدن، الــذي توفــي ســنة 2016، والــذي 
الراحــل  أمــا  األقــل، رحمــه هللا،  علــى  ســنة،  عــاش 99 
محمــد ولــد اخليــل فــإن لــم يكــن عمــره، هلل الحمــد، أكثــر 
مــن 100 ســنة )قرنــا كامــال مــا شــاء هللا( فهــو زهــاء ذلــك، 
وقــد عــرف بالهــدوء وقلــة الــكالم وانتظــام البرنامــج اليومــي، 
خصوصــا فــي الســنوات التــي عاصرنــاه فيهــا، مــن بــاب 

الشــهادة بالحــق والدقــة فــي أداءهــا، لوجــه هللا فحســب.
فمــدة ســنوات عديــدة، مــا دخلــت يومــا جامــع اإلمــام بــداه، 
رحمــه  والــدي  أن  حتــى  األول،  الصــف  فــي  لمحتــه  إال 

هللا، عبــد الرحمــان، الملقــب »اديــداي«، وأظــن ذلــك فــي 
منتصف الســتينات، كان له قصة طريفة مع رجاالت من 
»أوالد بوســحاق« مــن بينهــم الراحــل، محمــد ولــد ســيد ولــد 
اخليــل، رحمهــم هللا جميعــا، مدارهــا ومضمونهــا األساســي، 
التنافــس علــى الصــف األول فــي المســجد العتيــق بأطــار، 

عنــد صــالة كل فجــر جديــد.
والحــظ والــدي أنــه كلمــا جــاء للصــالة وجــد أولئــك الرجــال 
احتلــوا  قــد  اخليــل،  ولــد  محمــد  بينهــم  ومــن  األخيــار، 
مواقعهــم المعتــادة ألداء صــالة الفجــر، فمــا كان منــه ذات 
مــرة، إال أن عمــل »حركــة خفيفــة«، رحمــه هللا، دون آثــار 
قاســية، إليصــال »رســالة امتعــاض أخــوي خفيــف« مــن 
عــدم التمكــن بســهولة مــن نيــل قصــب الســبق فــي الصــف 
األول، لشــدة حــرص محمــد ولــد اخليــل وأقاربــه علــى ذلــك، 
وحتــى وافــاه المــرض المقعــد، كان ذلــك الســمت المركــزي 
فــي حيــاة محمــد ولــد اخليــل فــي العتيقيــن، بأطــار ولكصــر 

بنواكشــوط، رحمــه هللا.
وعالــم  مــؤرخ  اخليــل  ولــد  ســيد  الراحــل  والــد  وللتذكيــر، 
ومؤلــف ورحالــة، وأحــد أبــرز رجــاالت »اسماســيد«، وقــد 
تــرك مكتبــة زاخــرة بالكتــب والوثائــق، ضــاع أغلبهــا وبقــي 

بعضهــا يعانــي مــن وقــع اإلهمــال الرســمي وغيــر الرســمي، 
فهــل مــن منقــذ مغيــث لهــذا التاريــخ والتــراث، الــذي يســتغيث 
لســان حالــه فــي قلــب مدينــة أطــار، دون رجــع الصــدى 
علــى األقــل، عســى أن يصــل صــوت المســتغيث يومــا مــا، 

بــإذن هللا.
اللهــم اجعلنــا ومحمــد ولــد ســيد ولــد اخليــل وســائر موتانــا، 
ُســوَل َفُأوَلِئــَك َمــَع  ممــن قلــت فيهــم: }َوَمــْن ُيِطــِع للاََّ َوالرَّ
ــَهَداِء  يِقيــَن َوالشُّ دِّ الَِّذيــَن َأْنَعــَم للاَُّ َعَلْيِهــْم ِمــَن النَِّبيِّيــَن َوالصِّ

اِلِحيــَن َوَحُســَن ُأوَلِئــَك َرِفيًقــا{. َوالصَّ
وإليكــم مــا أشــرت إليــه فــي مطلــع هــذه التعزيــة، وهــو كمــا 
مــن  حلقــة  فــي  بلكصــر  بــداه  مســجد  فــي  كنــت  يلــي:« 
حلقــات الشــيخ ابــوه ولــد المحبوبــي قبــل ثالثــة أعــوام مــن 

وفاتــه رحمــه هللا..
ــن ووهــن العظــم  دخــل محمــد ولــد اخليــل يترنَّــح مــن ِكَبــر السِّ
حتــى أخــذ موضعــا قِصيــا فــي المســجد الرحــب.. فنظــر 
إليــه ابــوه متعجبــا وذكــر مــن ســالف عهــوده لطائــف زكيــة.. 
ثــم قــال هــذا هــو الــذي قــال فيــه محمــدن ولــد المختــار ولــد 

حامــدن:
إن مما أقوله في َمقيلي..

امعين ِلِقيلي وَمبيتي للسَّ
حامٌد وابن حامٍد أنا هذا..

ِلخليلي محمِد بِن خليِل
توفــي البارحــة محمــد ولــد اخليــل.. ففقــد مســجد بــداه أحــد 

كبــراء جماعتــه، وفقــد جــواره الطيــب أحــد مؤسســيه..
رحمــه هللا، وأحســن عــزاء كل مــن لــه بــه صلــة«. انتهــى 

االستشــهاد.

حمامة مسجد مداومة ومساملة وسكينة.. رحل يف هدوء محمد ولد سيد ولد اخليل رحمه اهلل
بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن- اسطنبول
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صندوق مطاردة فيس بوك
بقلم عبد الفتاح ولد عبد الرحمان ولد اعبيدن-اسطنبول

اعتقال مروج خبر كاذب ضروري 
علــى  فاألخطــر،  األخطــر  جــدا، 
المقنعــة  والتراتبيــة  الفوريــة  ســبيل 
تعهداتــي... العادلــة...  المفحمــة 
تــآزر...  كورونــا...  صنــدوق 
أولوياتــي ...اإلقــالع، كلهــا طبعــا 
فــي أغلبهــا أخبــار كاذبــة، روجــت 
لهــا منظومــة حكــم واســعة، بينمــا 
الفاســدة  المنظومــة  انشــغلت هــذه 
بالحــرص  وبامتيــاز،  العاجــزة، 
تعهــدات  تطبيــق  علــى  الشــديد 
والمجــال  المرامــي  ضيقــة  أخــرى 
لــكل صحفــي  بامتيــاز،  ومغيظــة 

مســتقل. صــادق  جــاد 
وكانت الكوارث تتوالى وتتصاعد، 
ضغــط  تحــت  بــاهلل،  والعيــاذ 
»التوجــه  هــذا  وتصاعــد  تواصــل 
الغزوانــي األنانــي العاجــز المتعمــد 

المكشــوف«.
الكبــرى  الكذبــة  هــذه  وضمــن 
و«المســرحية الغزوانيــة«، الســيئة 
الســبك واإلخــراج، لــم تكــن الحالــة 
ســوى  المقلقــة،  االجتماعيــة 
القتــل  وكثــرة  المشــهد،  مــن  جــزء 
بســكاكين  والطعــن  واالغتصــاب 
فشــل مؤسســة الرئاســة وغيرها من 
الجهــات الرســمية المعنيــة، إال مــن 
رحــم ربــك، فكيــف نتفــق علــى نهــج 
مــن  اعتقــال  علــى  إســرائيل  بنــي 
أو  قصــد  غيــر  عــن  ربمــا  أخطــأ 

حتــى عــن عمــد وســبق إصــرار، 
ثــم  األول  بالمســؤول  نبــدأ  ال  ثــم 

هلــم جــرا.
وال غرو إن لقينا الترحيب باعتقال 
بعــض  قبــل  مــن  الزمــالء  بعــض 
عمقــوه  صــراع  فذلــك  الزمــالء، 
بدهــاء، حتــى يتحكمــوا فترة أطول، 
على غرار فرق تسد، لكن الخطة 
وشــك  علــى  واألحــرار  كشــفت 
الوصول لعتبة إقامة المتهم األول 
فــأول، تباعــا، وصغــار المتهميــن 
بالســكاكين  الطعــن  عمليــة  فــي 
أو  اشــتراكا  الفرديــة،  البيضــاء 
إخــالء  ســيتم  كاذبــا،  ترويجــا 
المتهميــن  لكثــرة  مؤقتــا،  ســبيلهم 
والمفرطيــن األوائــل، وعلــى رأســهم 
الرئيــس الحالــي والســابق وجميــع 
المشــتركين معهــم فــي »العشــرية« 
االنتهــازي،  الخداعــي  و«النهــج« 
العموميــة  األمانــة  فــي  المفــرط 
المهملــة باســتمرار، والــذي عّمــق 
واألزمــات  الجراحــات  جميــع 
المركبــة العميقــة المتصاعــدة نحــو 
المجهــول، أو المعلــوم، علــى رأي 
البعــض، الفشــل الذريــع المتفاقــم، 
الجديــد،  العنــوان  كان  مهمــا 
للصنــدوق األســود الخشــبي الهــش 
الــذي نحــاول أن نخفــي  الجديــد، 
عبــر إعالنــه وترويجــه، أن ســبب 
مأســاتنا حقيقــة، صغــار المراهقيــن 

أدعيــاء  وصغــار  الطائشــين 
المبتدئــة  والخطــوط  التدويــن 
نحــن  وليــس  القاصــرة،  الحائــرة 
كبــار باعــة الوهــم وتغطيــة حقيقــة 
القاتــل  الجــرم الجماعــي المــروع، 
لــكل  وخيانــة،  وجهالــة  بوحشــية 
أمــل فــي المهــد نوئــده، وال نتســاءل 
على األقل، }وإذا الموءودة ســئلت 
بــأي ذنــب قتلــت{؟!...آه مــا أقســى 
خونــة  الصحفييــن  بعــض  شــهادة 
المدونيــن،  المهنــة، ضــد صغــار 
المتدربين على لعبة الرقص على 
الجثــث وأنيــن الجرحــى وضحايــا 
المجــزرة الجماعيــة المتواصلــة فــي 
ظــالم دامــس، فيــه يتقاتل ويتناطح 
الجميــع، ربمــا دون قصــد، بســبب 
الصحافــة  ألنــوار  التــام  الغيــاب 
والمخابــرات  الصادقــة  الجريئــة 
النزيهــة ونــواب الشــعب األصــالء 
الواعيــة  النزيــه والرعيــة  والقضــاء 

العــادل...!!!. واإلمــام 
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بيان نقابة الصحفيني املوريتانينيبيان للرباط الوطنـي لنصـرة الشعـــب الفلسطينـــي

االتحــاد املهنــي للصحــف املســتقلة يف موريتانيــا: ال حــل يف فلســطني 
إال بعــودة الغــزاة إىل بلدانهــم

»الذيــن قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم 
ونعمــة  هللا  حســبنا  وقالــوا  إيمانــا  فزادهــم  فاخشــوهم 

الوكيــل«.
ومقاومتــه  الفلســطيني  الشــعب  أثبــت  أخــرى  مــرة 
الباســلة أن اللغــة الوحيــدة التــي يفهمهــا الصهاينــة هــي 
لغــة القــوة فكانــت بيانــات اإلخــوة فــي فصائــل المقاومــة 
الفلســطينية أفصــح مــن كل قــول »وقطعــت جهيــزة 

قــول كل خطيــب«.
إن الربــاط الوطنــي لنصــرة الشــعب الفلســطيني فــي 

موريتانيــا يقــدم أســمى آيــات االمتنــان للشــعب الفلســطيني 
العتــداءات  الحــازم  التصــدي  علــى  ومقاومتــه  البطــل 
االحتــالل بحــق المســجد األقصــى والمقدســيين واســتهتاره 
تنظيــم مســيرة  مليــاري مســلم عبــر محــاوالت  بمشــاعر 
حاقــدة لقطعــان المســتوطنين، إضافــة إلــى ســعيه لتهجيــر 
ســكان حي الشــيخ جراح أحد أقدم حياء القدس الشــريف 
فــي تجــاوز لــكل القوانيــن واألعــراف الدوليــة واإلنســانية.
إن المقاومــة الفلســطينية ومــن خــالل رســائلها المباشــرة 
لالحتــالل تســتحق علــى كل حــر شــريف أن يقبــل تحــت 
لجمــوع  المــدوي  إســنادهم  بعــد  وأبطالهــا  قادتهــا  أقــدام 
إلــى  الهــادر  كالســيل  نفــرت  التــي  الفلســطيني  الشــعب 
المســجد األقصــى المبــارك دفاعــا عــن األرض والعــرض 

والمقدســات.
إن الربــاط الوطنــي إذ يحيــي جماهيــر الشــعب الموريتانــي 

وقــواه الحيــة التــي تنــادت إلــى الشــوارع مســاندة للشــعب 
الفلســطيني فــي ملحمتــه البطوليــة يؤكــد ضــرورة مواصلــة 
الحــراك التضامنــي وتفعيلــه إلســناد الشــعب الفلســطيني 
والتــي  الصــراع  عمــر  مــن  الخطيــرة  المرحلــة  هــذه  فــي 
يســتخدم فيهــا االحتــالل كل مــا عــرف عنــه مــن خبــث 
القضيــة  لتصفيــة  جديــدة  محاولــة  فــي  وإجــرام  وقتــل 

الفلســطينية واإلجهــاز عليهــا.
إن القضيــة الفلســطينية تقــف اليــوم علــى مفتــرق طــرق 
للكيــان  قويــة  ضربــة  توجــه  أن  اإلســالم  أمــة  وعلــى 
المحافــل  كل  فــي  مخططاتــه  إفشــال  عبــر  الغاصــب 
والتضييــق عليــه إقليميــا ودوليــا وفضــح المتآمريــن معــه 

والخونــة. المنافقيــن  مــن 

نواكشوط بتاريخ 10 مايو 2021
الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني

أنــواع  ألبشــع  أيــام  منــذ  الفلســطيني  الشــعب  يتعــرض 
القمــع والتنكيــل مــن طــرف قــوات االحتــالل الصهيونــي.
إدانتهــا  تعلــن  إذ  الموريتانييــن  الصحفييــن  نقابــة  إن 
واستهجانها الشديد لهذه الهجمة العنصرية اإلجرامية التي 
يتعرض لها سكان القدس المحتلة، والتهجير الظالم الذي 
يتعرض له سكان حي الشيخ جراح، لتدعو القوى الشعبية 
الدفــاع  فــي  إلــى تحمــل مســؤولياتها  العربيــة واإلســالمية 
عــن األراضــي المقدســة وفــى مقدمتهــا القــدس الشــريف، 
كمــا تدعــو الجامعــة العربيــة ومنظمــة المؤتمــر اإلســالمي 
الــذي  الفلســطيني  الشــعب  اتجــاه  مســؤولياتهما  لتحمــل 
يتعــرض لــكل أشــكال القمــع مــن العصابــات الصهيونيــة.
تطالب النقابة المنظومة الدولية باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
إلنصاف الشعب الفلسطيني وحمايته، وإلزام المحتل باحترام 
القانــون الدولــي، ومعاقبتــه علــى االنتهــاكات الجســيمة التــي 
ارتكبهــا، ويرتكبهــا فــي حــق الشــعب الفلســطيني األبــي.

نواكشوط: 09. 05. 2021

بيــان: قــال جــل مــن قائــل فــي محكــم التنزيــل: »لتجــدن 
أشــد النــاس عــداوة للذيــن آمنــوا اليهــود والذيــن أشــركوا... » 

صــدق هللا العلــي العظيــم  الــذي ال معقــب لحكمــه. 
إن مــا يواجهــه الشــعب الفلســطيني الباســل منــذ 73 عامــا 
واغتصــاب  والدمــار  واإلرهــاب  الجماعيــة  اإلبــادة  مــن 
األرض والعــرض، لــم يكــن ليســتمر لــوال خيانــات وتواطــؤ 
أغلــب العواصــم العربيــة وجامعتهــم والتــي باركــت االحتــالل 
وتخلــت عــن فلســطين وتركــت الشــعب الفلســطيني الباســل 
الصهيونــي  العنصــري  اإلرهــاب  الحــي  بلحمــه  يواجــه 
األعمــى المدعــوم مــن قــوى االســتعمار والرجعيــة العفنــة. 
إن معانــاة الشــعب الفلســطيني والشــعب العربــي عمومــا 
فــي  تداعيــات زرع جســم ســرطاني غريــب  فــي مواجهــة 
عمــق الجســد العربــي هــي معانــاة متواصلــة ولــن تحســمها 
وإنمــا  الغاصــب،  العــدو  مــع  »الســالم«  المفاوضــات وال 
نصــرة الحــق والعــدل ممثــال فــي دعــم المقاومــة المســلحة 
بالقــوة  أخــذ  »مــا  المحتلــة ألن  كافــة األرض  الســترجاع 
ال يســترد إال بالقــوة« وال يمكــن ان يكــون هنــاك أي حــل 

يتضمــن التنــازل عــن شــبر واحــد مــن فلســطين. 
إننا، في االتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، 

ندعــو إلى:
الدعــم  تقديــم   -
للمقاومــة  الفــوري 
الفلســطينية الباســلة 
فصائلهــا  بــكل 
الحيــة  وقواهــا 
والســالح  بالمــال 

وفتــح الحــدود لمالييــن العــرب والمســلمين الذيــن يتحينــون 
الســليب.  واألقصــى  فلســطين  لنصــرة  للدخــول  الفرصــة 
- قطــع كافــة أشــكال العالقــات مــع اإلرهابييــن الصهاينــة 
ومــن يجاهــر بدعــم إرهابهــم وتنكيلهــم بشــعبنا الفلســطيني 

الباســل. 
- تفعيــل المقاطعــة العربيــة للكيــان العنصــري الصهيونــي 
علــى  والمصريــن  لــه  والداعميــن  معــه  المتعامليــن  ولــكل 

»التطبيــع« معــه.
- دعــوة النظــام الرســمي العربــي لالنحيــاز إلــى خيــارات 
الشــعب العربــي الرافضــة للصهيونيــة واالســتعمار الجديــد، 
ذلــك ان هــذا االنحيــاز قــد يحــول دون تحــرك جماهيــري 
غاضــب يزيــح كل عقبــة تقــف فــي وجــه إرادة الجماهيــر 

فــي تحريــر فلســطين، كل فلســطين. 
بلدانهــم  إلــى  للعــودة  بهــم  المغــرر  الصهاينــة  دعوتنــا   -
األصلية وترك فلسطين ألهلها العرب مسلمين ومسيحيين 
ويهــودا ألنــه ال مــكان لغيرهــم فــي هــذه األرض المباركــة.
- دعوتنــا الواليــات المتحــدة والعواصــم الغربيــة إلــى الكــف 
عــن دعــم االرهــاب الصهيونــي واالنحيــاز لمصالح شــعوبها 
مــع الشــعب العربــي والشــعوب اإلســالمية والتــي ال تقبــل 
بــأي حــال هــذه المواقــف المســاندة لإلرهــاب واالحتــالل. 

كمــا يدعــو االتحــاد المهنــي جميــع الصحفييــن الموريتانييــن 
واألحــرار فــي العالــم إلــى التغطيــة المكثفــة لجرائــم االحتــالل 
الصهيونــي وأعوانــه وتدوينهــا للتاريــخ، وشــحذ الهمــم لنصــرة 
الشــعب الفلســطيني البطــل، ألن االنحيــاز للحــق ونصرتــه 

ال يتنافــى مــع المهنيــة. 
فلسطين من النهر إلى البحر ومن الجنوب إلى الجنوب، 
وال تنــازل عــن شــبر واحــد مــن أرض أمــة محمــد صلــى هللا 
عليــه وســلم تحــت أي ظــرف وخاصــة أرض أولــى القبلتيــن 

وثالــث الحرمين الشــريفين. 
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