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مدير مؤسسة األقصى لإلعالم والنشر 
يزور جملس التعاون األفروآسيوي

قــام مديــر مؤسســة األقصــى لإلعــام 
ــا  ــد اعبيدن ــاح ول ــد الفت ــتاذ عب ــر األس والنش
ــرو  ــاون اآلف ــس التع ــة مجل ــارة لمؤسس بزي
آســيوي بإســطنبول، واســتقبل ولــد اعبيدنــا 
ــس  ــوح رئي ــس رب ــور إدري ــرف الدكت ــن ط م
مجلــس العمــل اإلفريقــي بمجلــس التعــاون 
فرصــة  اللقــاء  كان  حيــث  األفروآســيوي 
فــي  اإلعامــي  المشــهد  علــى  للتعــرف 
موريتانيــا وكذلــك االعــام العربــي فــي 

»وكالة التواصل«: ولد اعبيدنا يعلن 
ترشحه للرئاسيات املقبلة: ال تغالبوا القدر 

فأنا رئيس موريتانيا املقبل

االفتتاحية
ــدن- ــد اعبي ــاح ول ــد الفت ــطنبول/بقلم عب ــان اس إع

ــن  ــت م ــل 2021،أعلن ــة 2 إبري ــطنبول/يوم الجمع اس
العاصمــة االقتصاديــة لتركيا،عاصمة دولــة العثمانيين،و 
ــح  ــع الفات ــن جام ــد م ــر بعي ــزل أقطنبه،غي ــى من ف
التاريخي،بحــي الفاتح،بالجــزء األوربي من اســطنبول،عن 
ترشــحى،بإذن الله،لانتخابــات الرئاســية، المرتقبــة فــى 
موريتانيــا ســنة 2024،بــإذن اللــه تعالــى،و ذلــك نظــرا 
يــوم  المتعاقبة،منــذو  األنظمــة  ســلبيات  لتراكــم 
االســتقال الناقــص و إلــى اليوم،حيث اتضــح أن النخب 
العســكرية و المدنيــة التــى تولــت أغلــب المســؤوليات 
ــة  ــق دول ــن خل ــن م ــم تتمك ــى موريتانيا،ل ــة ف القيادي
فاعلة،قــادرة علــى البقــاء و التحــدى و المنافســة فــى 
الوســط االقليمــي و االفريقــي والعربــي و العالمــي،و مــا 
حصــل حتــى اآلن،مهمــا كانــت أهميتــه النســبية فــى 
بعــض الجوانــب،إال أنــه لــم يتجــاوز بكثيــر عتبــة وضــع 

حجر األساس.
فنحــن بــا مؤسســة رئاســة جمهوريــة راســخة،و إنمــا 
رئيــس يرفــع شــعارات فــى البدايــة فــى صــدد تكريس 
ــد  ــة،و بع ــة الجامع ــة المدني ــة للدول ــادئ الرفيع المب
فحــص التصرفــات ينكشــف مــدى االرتهــان للعقليــات 
ــا،  ــض جوانبه ــى بع ــح أحيانا،ف ــى ال تصل الضيقة،الت

لما قبل الدولة الوطنية،فمن باب أولى!.
و أفضــل فــى ســياق الحكــم التنفيــذي، ممــا يدخــل 
ــيد  ــن تجس ــة،و ضم ــلطة التنفيذي ــياق الس ــى س ف
بمختلــف  الدولــة  تتبنــى  الســلطات،أن  فصــل 
ــة المفرطيــن فــى المســؤولية  ــدأ معاقب ســلطاتها مب
ــام  ــد القي ــن، عن ــجيع المتميزي ــل تش ــى المقاب وف
بمهامهــم، علــى الوجــه األمثل،بــإذن اللــه،دون 

شطط فى العقاب أو المكافأة،إن شاء الله.
ــدف  ــو ه ــه، ه ــإذن الل ــعاد المواطن،ب ــا دام  إس و م
ــذا  ــى ه ــا القصوى،فف ــتديمة و غايته ــة المس التنمي
ــة دون خــروج علــى  ــة للحري الســياق ســتكون األولوي
ــع  ــاس الملك،م ــه أس ــق العدل،ألن ــت و تحقي الثواب
ــبق  ــتحق الس ــى تس ــات الت ــة للقطاع ــاء األولوي إعط
و  جوانبــه  بجميــع  األمــن  االهتمام،مثــل  فــى 
و  الصحــة  االســتعجالي،و  الترتيــب  شعبه،حســب 

التعليم و النظافة و البنية الطرقية،و غيرها.
ــة فــى هــذا الصــدد، وفــق  و ســيتعمق إيضــاح الرؤي
برنامــج موجــز و قابــل للتطبيــق و التداول،بــإذن 
الله،بعيــدا عــن الطابــع الفــردي االرتجالي االســتبدادي، 
فــى إعــداد تخطيــط برامــج الدولــة علــى مــدار عهــدة 
خمــس ســنوات،بإذن اللــه،و كذلــك دون التخلــى غير 
ــا  ــامها و توكيله ــؤولية،عبر إس ــن المس ــر ع المباش
ــى  ــة ف ــة المجنحة،الموغل ــج النظري ــب، للبرام فحس

التنويم و محاولة مغالطة الرأي العام الوطني.
ــن،  ــل، و معي ــهيد و وكي ــول ش ــا أق ــى م ــه عل و الل

بإذن الله.
ــكر،بصورة  ــم العس ــلبيات حك ــن س ــل ع ــا قي و مهم
مباشــرة أو غيــر مباشــرة،فقد اســتطاعوا الحفــاظ علــى 
أن  الترابيــة،و رغــم  الحــوزة  و  النســبي  االســتقرار 
الســلطة ملــت مــن تســيير رؤســاء تــم صياغتهــم و 
تكوينهــم فــى األصــل علــى العقليــة و الخلفيــة 
ــى  ــة ف ــل الضيق ــى األق ــاء، أو عل ــكرية الصم العس
التعاطــى مــع الــرأي اآلخر،فــا بــد مــن تمكين الســلطة 
ــتوريا،لتبقى  ــه دس ــرح ب ــي المص ــا المدن ــن طابعه م
ــز  ــى حي ــة ف ــزة األمني ــكرية و األجه ــة العس المؤسس
طابعهــا الجمهــوري الدســتوري فحســب،دون زيــادة أو 
اللــه،دون غمــط لحقهــا،أو تجــاوز  نقصان،بــإذن 
ــتوري  ــي و الدس ــع األمن ــر بالطاب ــه يض ــرب أن له،ج
للجيــش و يضــرب اســتقالية الســلطة المنتخبــة فــى 
ــع  ــعب،خصوصا م ــرا بالش ــك كثي ــر كذل ــق و يض العم

التراكم السلبي و مع مرور الوقت.
ــتقالية  ــق اس ــة تطبي ــياق محاول ــى س ــع ف و ال مان
الســلطة المدنيــة المنتخبــة و االبتعــاد بالجيــش عن ما 
ــاع  ــة وزارة الدف ــى حقيب ــن تول ــرا بمهنيته،م ــر كثي أض
جنــرال متقاعــد، يمتلــك الخبــرة، للتنســيق فقــط بيــن 
الحكومــة و المؤسســة العســكرية،دون أن تصــل 
صاحيــات وزيــر الدفــاع هــذا، لغيــر التنســيق،فا يأخذ 
مــن صاحيــات الرئيــس المنتخب،بوصفــه القائــد 
األعلــى للجيــش، و ال يعرقــل أعمــال قيــادات األركان و 

 .مهامها، األصلح هي لها

بدعوة من نائب الرئيس الرتكي الرئيس 
املوريتاني سيزور تركيا،و »أقاربه بأضنه« بوجه 

خاص،حسب فحوى تصرحيه اخلاص املثري.
 2 التقاصيل ص

ً»رب زائر مزور«.. العالمة الشيخ حممد 
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َ
احلسن الددو ع

 3 التقاصيل ص

ــاول  ــا وتن ــي تركي ــوص ف ــر وبالخص المهج
ــتين  ــن المؤسس ــاون بي ــرص التع ــاء ف اللق

 .في القضايا ذات االهتمام المشترك

 3 التقاصيل ص
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إنشاء صندوق لترقية 
التنمية الحيوانية

أعلــن الرئيــس الموريتانــي محمــد ولــد الشــيخ 
الغزوانــي عــن إنشــاء صنــدوق لترقيــة التنميــة 
ــارات  ــي ملي ــده بثمان ــيتم تزوي ــة، س الحيواني
إنشــاء  عــن  أعلــن  قديمة، كمــا  أوقيــة 
لتربيــة  إحداهمــا  عموميتيــن  مؤسســتين 
المواشــي وتشــييد المســالخ، والثانية لتحسين 

الساالت، وتسيير المسارات الرعوية.
ونــوه ولــد الغزوانــي خــال كلمته فــي انطاقة 
ــة  ــي مدين ــة ف ــروة الحيواني ــرض للث أول مع
ــام  ــرقي باهتم ــوض الش ــة الح ــة بوالي تمبدغ
القطــاع  بهــذا  الوطنــي  الخــاص  القطــاع 
االقتصــادي الكبيــر، والــذي توجد فيــه مقدرات 
ــم  ــمي ودع ــم الرس ــرا أن الدع ــرة، معتب كبي
القطــاع الخــاص سيشــكان دعمــا كبيــرا 

للنهضة االقتصادية بصفة أشمل.
وأشــار ولــد الغزوانــي إلــى أن اهتمــام 
المســتثمرين األجانــب بهــذا القطــاع الحيوي، 
رهيــن باهتمــام المســتثمرين الموريتانييــن، 
ــن  ــع أن يعل ــا توق ــه، كم ــرص في ــراز الف وإب
المزيــد مــن رجــال األعمــال عــن مســامتهم 

في دعم القطاع التنموي في الباد.
وأشــار ولــد الغزوانــي إلــى أن الحكومــة 
تــدرك أن القطــاع الخــاص فــي البــاد يواجــه 
العديــد مــن الصعوبــات، مردفــا أنه ســتكون 

سندا لهم، وستتفهم ظروفهم.
وذكــر ولــد الغزواني بما تمثلــه الثــروة الحيوانية 
فــي البــاد، مــن مســاهمة فــي النــاج الداخلي 
ــن  ــي، وم ــن الغذائ ــر لألم ــن تفوي ــام، وم الخ
فــرص عمــل، الفتــا إلــى أن اســتفادة البــاد من 
هــذه الثــروة ما تــزال محــدودة رغــم اإلمكانيات 

المتنوعة الستغالها.
 وأرجــع ولــد الغزوانــي ذلــك إلــى محدوديــة 
ــروة  ــال الث ــي مج ــاج ف ــائل اإلنت ــور وس تط
االنتجــاع،  علــى  واعتمادهــا  الحيوانيــة، 
ــدالت  ــا بمع ــي مردوديه ــة ف ــا رهين وبقائه
هطــول األمطــار، إضافــة لمــا يتهددهــا مــن 
المناخيــة، وتراجــع  مخاطــر، كالتغييــرات 

 .الغطاء النباتي

بدعوة من نائب الرئيس التركي الرئيس الموريتاني 
سيزور تركيا،و »أقاربه بأضنه« بوجه خاص،حسب 

فحوى تصريحه الخاص المثير.

ــد  ــس محم ــة، الرئي ــب الفخام ــا بصاح مرحب
ولد الشيخ الغزوانى في تركيا، بإذن الله.

حفــظ اللــه رئيســنا وســدد خطــاه لــكل مــا 
ــة/ ــتقرار والتنمي ــزز االس ــن ويع ــخدم الوط ي

كتبــه الصحفــي الموريتانــي، عبــد الفتــاح عبد 
الرحمــان اعبيــدن، مــن اســطنبول- تركيــا، يوم 

األحد 21 شعبان، 1442هجرية،2021/4/4.
ــاي،  ــؤاد أوقط ــي، ف ــس الترك ــب الرئي ــا نائ دع

األحد، الرئيس ولد الغزواني إلى زيارة أنقرة.
ــإن  ــول ف ــة األناض ــادت وكال ــا أف ــب م وبحس
أوقطــاي التقــى الرئيــس الموريتانــي فــي مطار 
ــة  ــة النيجري ــي بالعاصم ــي الدول ــوري حمان دي
نيامــي، فــي طريــق عودته بعــد حضور مراســم 

تنصيب الرئيس محمد بازوم.

الغزوانــي  ولــد  أن  الوكالــة  وأوضحــت 
أشــار خــال حديثــه مــع أوقطــاي إلــى أن 
ــاء  أكثــر مــن ألــف موريتانــي بينهــم أقرب
لــه يعيشــون فــي واليــة أضنــة ومحيطهــا 
)جنوبــي تركيــا( بعدمــا جــاء آباؤهــم إلــى 

تركيا إبان حرب االستقال 1923-1919.
وأضافــت الوكالــة: »بنــاء علــى ذلــك، دعا 
أوقطــاي الرئيــس الموريتانــي وزوجتــه 

إلى تركيا لزيارة أضنة”.
ــرب  ــد أع ــه فق ــدر نفس ــب المص وبحس
ولــد الغزوانــي عــن ترحيبــه بتلبيــة دعــوة 
ــأكون  ــا »س ــي، قائ ــس الترك ــب الرئي نائ
الدعــوة  هــذه  لقبــول  جــدا  ســعيدا 

 .»الكريمة

 لقاح تركي مضاد لكرونا يدخل قائمة
 »الصحة العالمية« للقاحات 

شــركة  أعلنــت  متصــل  ســياق  وفــي 
نانوغرافــي التركيــة عــن فعاليــة اللقــاح الــذي 
ــدة  ــة الجدي ــالة البريطاني ــد الس ــه ض صنعت

من فيروس كورونا.
وقــال يونــس إيمــري ديلــي، عضــو مجلــس 
إدارة شــركة نانوغرافيــا أنهــم بــدأوا التجــارب 
المخبريــة للقــاح البخــاخ منــذ فبرايــر 2020، 
فــي  اكتملــت  االختبــارات  جميــع  وأن 
ــال  ــة. وق ــر الدولي ــع المعايي ــرات تتب مختب
يونــس إيمــري ديلــي: »أظهــرت االختبــارات 
ــتقلة أن  ــرات مس ــي مختب ــت ف ــي أجري الت
ــد  ــره ض ــم تطوي ــذي ت ــاخ ال ــاح البخ اللق
فيــروس كورونــا المســتجد فعــال أيًضــا ضــد 
وســيكون  الجديــد،  البريطانيــة  الســالة 
ــي  ــدة ف ــرات جدي ــراء تغيي ــا إلج ــاح مرنً اللق

 .»حال وجود مسار سلبي للفيروس

أعلنت تركيا دخول لقاح مطور محلياً 
لمكافحة فيروس كورونا من قبل أساتذة 

جامعيين، قائمة منظمة الصحة 
العالمية للقاحات.

واجتــاز اللقــاح الُمصنــع محليــاً، فــي إطــار 
جامعــة  بيــن  مشــترك  عمــل  مشــروع 
وجامعــة  التقنيــة«  األوســط  »الشــرق 
»بيلكنــت«، جميــع المراحــل المخبريــة 

بنجاح.
وأدرجــت منظمــة الصحــة العالميــة، اللقــاح 
التركــي، علــى قائمــة اللقاحــات لعــاج 
الماضــي،  مــارس/أذار   30 فــي  كورونــا، 

لينتقل إلى مرحلة التجارب السريرية.
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»رب زائر مزور«.. العالمة الشيخ محمد 
الحسن الددو َعَلمًا

بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدنا- إسطنبول
 

»وكالة التواصل«: ولد اعبيدنا يعلن ترشحه للرئاسيات المقبلة: ال 
تغالبوا القدر فأنا رئيس موريتانيا المقبل

باألمس السبت 7 شعبان 1442 هجرية 2021/3/20 بإسطنبول زارني الشيخ 
العالمة محمد الحسن ولد الددو، حيث تحرك باتجاه منزلنا بحي الفاتح، والتقينا 

عند المنزل الذي أسكنه هنا في اسطنبول.

و»عنــد« مقصــودة، وعنيــت بهــا القرب الشــديد 
مــن المنــزل المبــارك، الــذي أســكن فيــه، حيث 
لــم يتمكــن الشــيخ مــن صعود ســالم بســيطة 
ــي  ــة، الت ــده بالعملي ــرب عه ــي، لق ــام منزل أم
أجريــت الســنة الماضيــة للركــب، والتــي كانــت 
للــه الحمــد ناجحــة وأمــارات الشــفاء المتــدرج 

واضحة، لله الحمد..
فقــد رأيتــه يســير علــى قدميــه، لكــن بحــذر، وظل 
معــي واقفــا دون ألــم، ما شــاء اللــه، عــدة دقائق، 
ثــم انطلــق راجعــا لشــأنه المبــارك، رفقــة شــقيق 
روحــه، ورب أخ لــم تلــده أمــك، الســيد الفاضــل 

المحترم الشهير، محمد عالي ولد كرار.
وقــد خرجــت مــن بيتــي القريــب مــن مــكان هذا 
ــة  ــتقبالهم، رفق ــي، الس ــارك التاريخ ــاء المب اللق
ــور،  ــل الوق ــاب الفاض ــي، الش ــي وقريب ــن عم اب
ــد  ــدات ول ــد عب ــد ول ــد محم ــن ول ــد االمي محم
ــه  ــاري، حفظ ــدي األط ــريف الشمس ــام، الش لم
اللــه، وأطــال عمــره فــي طاعتــه، وجــزاه اللــه عنا 

خيرا، خير ما جازى محسنا عن محسن إليه.
ــر  ــذي حض ــي، ال ــن جانب ــد م ــو الوحي ــكان ه ف
ــعرت  ــذي ش ــارك، ال ــف المب ــاء الخاط ــذا اللق ه

من خاله ببركة كبيرة، بإذن الله.

أعلــن اإلعامــي عبــد الفتاح ولــد اعبيدنــا اليوم 
الجمعــة مــن اســطنبول عزمــه األكيد الترشــح 

لانتخابات الرئاسية المقبلة في موريتانيا.
ــرار  ــذا الق ــى ه ــة األقص ــر صحيف ــرر مدي وب
ــة  ــن عام ــن م ــى مواط ــة إل ــد بحاج ــأن البل ب
ــكرية  ــات العس ــن اللوبي ــس م ــعب ولي الش
ــد  ــم البل ــى حك ــة عل ــية المتعاقب والسياس

منذ عقود. 
وقــال عبــد الفتــاح اعبيدنا إنــه يحتــرم الرئيس 
محمــد ولــد الشــيخ الغزوانــي وبرنامجــه 
الطمــوح إال ان هــذا البرنامــج ال يصلــح ألكثــر 

فرغــم مشــاغل الرجــل وظرفــه الصحي، أصــر على 
التنقــل مــن بيتــه بإســطنبول لزيارتــي، لمحــض 
تواضعــه وتقديــره للنســب النبــوي الزكــي، الــذي 
منحنــا الرحمــان، كابــرا عــن كابــر، ولحرصــه كذلــك 
ــام الصحــوة  ــادة صديــق قديــم، مــن أي علــى عي
ــاب  ــع الش ــي م ــث كان أول لقائ ــة، حي المبارك
آنــذاك، العامــة الداعية محمد الحســن ولــد الددو، 
ــة  ــه، دعوي ــطة ل ــن أنش ــار، ضم ــة أط ــي مدين ف
ميدانيــة فــي المســاجد، إبـّـان زيــارة له هنــاك في 

مطلع التسعينات، على ما أذكر.
وقلــت يومهــا بحضرتــه فــي جلســة درس 
بجامــع النــور، المعــروف شــعبيا، بمســجد 

هّمدي، السباعي، رحمه الله.
أجــل قلــت فــي الجلســة تلــك، بأنــي أتوقــع 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــددو، مكان ــن ال ــد الحس لمحم
فــي  اإلســامي  التيــار  نشــاط  مســتقبل 
موريتانيــا، لكــن مــا شــاء اللــه، أصبــح اليــوم 
شــيخنا الشــيخ، محمــد الحســن ولــد الــددو، 
مــن أعلــم أهــل األرض، مــا شــاء اللــه، ومــن 
ــاء  ــا ش ــن، م ــاة العاملي ــاء الدع ــر العلم أكث
اللــه، وقــد ُســجن أيــام حكــم الرئيــس 
األســبق، معاويــة ولــد الطايــع، وقــد طلبــت 

ــه  ــة، حفظ ــماح لمعاوي ــس الس ــه باألم من
اللــه وعافــاه، وإن كان قــد ذكــر ذلك الســماح 
مــن قبــل، وعلنــاً، إال أنــه ذكــر ذلــك أمامــي 

أمس، مجددا.
ــد  ــة، محم ــيخنا العام ــب أن ش ــن الغري وم
الحســن ولــد الــددو، يُــدوي ذكــره فــي منابــر 
ــه  ــم إلي ــا، ويُتحك ــامية عالمي ــوة اإلس الدع
ــا  ــة، وفيم ــات حساس ــوية ملف ــا، لتس مغاربي
ســوى المغــرب العربــي، فــي العالــم أجمــع، 
ــد  ــد عب ــام ول ــب أي ــال ويُعاق ــك يُق ــع ذل وم
ــا،  ــار عفوي ــي المط ــتقبله ف ــن يس ــز م العزي
ويُســاعد فــي زحزحــة كرســيه، وهــو العامــة 
ــو  ــا للت ــادم حينه ــد، الق ــد الزاه ــر العاب الحب
مــن تركيــا، إثــر عمليــة جراحيــة معقــدة فــي 

الركبتين!.
وزهــد القــوم فــي كنزهــم العلمــي والروحــي 
الثميــن، ليــس جديــدا وال نشــازا، علــى قيــاس 

الوقائع المشابهة تاريخيا!.
ــدي  ــة، ج ــة أو بك ــا، أي مك ــرج منه ــد خ فق
ــرا،  ــاردا مهاج ــلم، مط ــه وس ــه علي ــى الل صل
ــا،  ــا عافي ــنوات، فاتح ــد س ــا بع ــع إليه ورج
العالميــن  لــرب  رأســه  مطأطئــا  حامــدا، 
المشــهورة  وحــده، جــل شــأنه، وقولتــه 

لقومه يومها: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«!..
أمــا آن لمركــز تكويــن العلمــاء، فــي أرض 
ــابق  ــيه لس ــاد كراس ــاء، أن تُع ــم والعلم العل
ــف  ــم بمختل ــوار العل ــبر أغ ــن س ــا، م عهده
ــا أو  ــاطئ يحده ــي ال ش ــوره، الت ــه وبح أبواب

يحددها أو يُوقف مداها، اللهم آمين!.
ــُر  ــْو َكاَن اْلَبْح ــل لَّ ــأنه: }ُق ــل ش ــه ج ــال الل ق
ــَل أَن  ــُر َقْب ــَد اْلَبْح ــي َلَنِف ــاِت َربِّ َكلَِم ــَداًدا لِّ ِم

تَنَفَد َكلَِماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا بِِمْثلِِه َمَدًدا{.
ومعلــوم أن اللــه بالــغ أمــره، وعاقبــة التمكين 
للخيــر األعــم نفعــا، قــال اللــه ســبحانه 
ــا  ــاًء ۖ َوأَمَّ ــُب ُجَف ــُد َفَيْذَه ــا الزَّبَ ــى: }َفأَمَّ وتعال

 .}َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَرِْض

مــن ثــاث ســنوات ألن طمــوح الشــباب 
وآمال الشعب تتوق لما هو أكبر.

ــوء  ــن س ــاح ع ــد الفت ــي عب ــدث اإلعام وتح
التســيير والفســاد الــذي دمــر اقتصــاد البلــد 
مبينــا ان ولــد الغزوانــي لــم يكــن مفســدا وال 
ــام  ــال الع ــع الم ــوابق م ــاب الس ــن اصح م
لكنــه كان مــن جملــة االتقابييــن الذيــن 
يجــب ان يتــم تجاوزهــم لمــا يلبــي تطلعــات 

نخب الشعب المتطلعة لغد أكثر إشراقا. 
ــف  ــع مل ــي م ــاح التعاط ــد الفت ــد عب وانتق
العشــرية لمــا تميــز بــه مــن انتقائيــة حيــث 

قــال ان المقربيــن مــن الرئيــس ومــن بينهــم 
ــم  ــؤولين ت ــن وزراء ومس ــوابق م ــاب س اصح
التغاضــي عنهــم مقابــل توريــط آخريــن 
ــا تتناقــض مــع  ــة بأنه ــا هــذه االنتقائي واصف

قيم دولة القانون واإلنصاف.  
ــة مــن وزراء حالييــن وســابقين  واعطــى امثل
مــن الذيــن تــم التغاضــي عنهــم.  كمــا تحدث 
عــن نهــب ثــروات الشــعب عــن طريــق 

شركات أجنبية عاملة في موريتانيا. 
وتنــاول اإلعامــي عبــد الفتــاح ابــرز المحــاور 
ــا  ــي محلي ــه االنتخاب ــا برنامج ــي يتضمنه الت
واقليميــا ودوليــا والتــي تراعــي تطلعــات 

الشعب وأوليات األمة.
ــي  ــا ف ــا حالي ــد اعبيدن ــي ول ــد اإلعام ويوج

 .تركيا حيث يقضي راحة هناك



صحيفة األقصى  |  االثنين، 7 رمضان 1442 ه  19 ابريل 2021 م  |  العدد 1119 4

منجزات باألرقام 
بقلم: محمد غالم الحاج الشيخ

الشــحن  أجــواء  ظــل  فــي 
واالســتعجال والبحــث عــن قطــف 
ــط  ــج الخط ــل أوان نض ــار قب الثم
واكتمــال البرامــج.. يُغفــل البعض 
عــن ســهو أو عمــد، أخبــارا مهمــة 
تشــي بالجديــة فــي توجــه الســيد 
رئيــس الجمهوريــة نحــو الطبقــات 
تتحــدث  حيــث  المســحوقة 
التأميــن  توفيــر  عــن  االرقــام 
الصحــي لـــ 100 ألف أســرة فقيرة 
أي مــا يعــادل أكثــر مــن 620000 

الطبقــات  مــن  شــخص 
المسحوقة.

نقديــة  	 تحويــات  توزيــع 
أســرة   210.000 لصالــح 

محتاجة.
توفيــر الكفالــة المدرســية ل  	

ــل  ــو أجم ــذ وه ــف تلمي 60 أل

ــاب ألن  ــي الب ــمعته ف ــر س خب
التعليــم مفتــاح االرتقــاء وتبدل 

الحال. 
بالعمليــات  	 التكفــل 

مستشــفى  فــي  الجراحيــة 
القلب للفقراء. 

وكذلــك العنايــة بالحــاالت  	
المستعجلة ...

ــة  ــاريع المهم ــض المش ــذه بع ه
ــرة  ــوال كبي ــا أم ــدت له ــي رُص الت
ولهــا عائــد واضــح وملمــوس على 
المواطــن الضعيــف وهــي منجزات 
الواقــع  أرض  علــى  تحققــت 
لشــرائح  مكتســبات  وأضحــت 

 .وفيرة من الفقراء

خطاب جيد متعقل 
ومسؤول...!!

ــدن- ــد اعبي ــاح ول ــد الفت ــم عب بقل
اسطنبول

الســابق  الرئيــس  الســيد  شــكرا 
ــد  ــد عب ــد ول ــر، محم ــا الموق صهرن

العزيز.
ــه،  ــي وعذابات ــات الماض ــم جراح ورغ
علــى الصعيــد العــام والخــاص، أرفــع 
ــي  ــى، وه ــى« أو عمامت ــك »قبعت ل

ربما األنسب لمدني مثلي.
أجــل أرفــع لكــم عمامتى، بمناســبة 
هــذا الخطــاب الجيــد، رغــم انــه جــاء 

متأخرا نسبيا.
ــي  ــه ول ــا و الل وعمومــا شــكرا جزي

التوفيق.
نتائــج  مــع  للتعامــل  وأدعوكــم 
ــل  ــة وعق ــروح رياضي ــي ب التقاض
بعيــد ونظــرة وطنيــة جامعــة أبعــد، 

بإذن الله.
وأشــكرك كثيــرا، وبوجــه خــاص، 
الخــاص  الموضــوع  تــرك  علــى 
صاحــب  المشــترك،  برئيســنا 

الشــيخ  ولــد  محمــد  الفخامــة، 
الغزوانــى، دون مســاس مباشــر 

غير لبق.
الحكمــة  هــذه  علــى  شــكرا 
ــمو  ــق والس ــي العم ــة ف المتناهي
والوطنيــة، لقــد دخلــت ســيدي 
الرئيــس الســابق، محمــد ولــد عبــد 
العزيــز، التاريــخ مــن أوســع أبوابــه، 
الســلبية.... أو  اإليجابيــة  ســواًء 

ههههه...!.
الرئيــس  ســيدي  حيرتنــا  لقــد 

السابق، محمد ولد عبد العزيز...
ــظ  ــاء بالحف ــام والدع ــك الس أبلغ
ــرتنا  ــائر أس ــم ولس ــق، لك والتوفي
الكريمــة، ونرجــو التوفيــق والحفــظ 
دولــة  الموريتانييــن،  ولجميــع 
وشــعبا وســلطة ومــواالة ومعارضة، 

دون تزكيــة أو تخويــن وتحامــل، قــد 
ال يليــق بقائــد معتبــر مثلكــم، 
ــز،  ــد العزي ــد عب ــد ول ــيد محم الس
فمصلحــة موريتانيــا فوقنــا جميعــا، 

رؤساء ومرؤوسين.
وللتذكيــر ســيدي الرئيــس الســابق، 
محمد ولــد عبــد العزيــز، كان عهدكم 
عنــوان منجــزات معتبــرة فــي بعــض 
ــة  ــا مرحل ــة، لكنه ــن المهم الميادي
ــابها  ــض، ش ــى رأي البع ــم، عل حك
ــات  ــك حرم ــوذ وهت ــتغال النف اس
المــال العمومــي، بوجــه خــاص، 
فأضحــى مــن الضــروري كمــا دعوتم 
ســابقا، أن نضحــي جميعــا مــن 
أجــل إعــادة النظــر فــي ذلــك، 
ــق  ــواًء تعل ــا، س ــبة وتمحيص محاس
ــوز  ــض رم ــخصيا وبع ــم اآلن ش بك
»العشــرية«، أو بغيركــم الحقــا، من 
الرؤســاء والمســيرين والمســؤولين، 

حاضرا ومستقبا.
ــا الزَّبَــُد  قــال اللــه تعالــى: }َفأَمَّ
ــُع  ــا َينَف ــا َم ــاًء ۖ َوأَمَّ ــُب ُجَف َفَيْذَه

 .}النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَرْض
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خبر خطير وتعليق 
استعجالي 

بقلــم: عبــد الفتــاح ولــد اعبيدنــا- 
اسطنبول 

الخبــر كمــا يلــي، نشــرته وكالة 
علــى  اإلخباريــة،  التواصــل 
موقعهــا اإللكترونــي، مســاء 
ــاء،2021/3/31: »قيادي  األربع
فــي  موريتانــي  )حقوقــي( 
ــزدري  ــره وي ــن كف ــا يعل أوروب
ــه  ــى الل ــول )صل ــه وبالرس بالل

عليه وسلم( وباإلسام.
تــم تــداول تســجيل صوتــي 
لــ)حقوقــي( موريتانــي قيــل إنه 
أحــد قياديــي حركــة »إيــرا« غير 
ــن  ــدث م ــو يتح ــة وه المرخص
أوروبــا عــن »حادثــة وادان« 
حيــث اعتبــر أن العبوديــة جــزء 
وقــد  اإلســام  عقيــدة  مــن 
مارســها رســول اللــه صلــى الله 
عليــه وســلم وصحابتــه وأقرهــا 

القرآن وفق تعبيره.
بعــض  المتحــدث  وأورد 
األحاديــث التــي قــال إنهــا تقــر 
إلــى  ليخلــص  العبوديــة، 
التشــكيك فــي عدالــة اللــه 
تعالــى، جلــت قدرتــه، ويســب 
ــه  ــى آل ــه وعل ــة علي ــي األم نب
أفضــل الصــاة وأزكى الســام، 
ويعلــن بشــكل صريــح أنــه 

»كافر« وليس مسلما.
الــذي  )الحقوقــي(،  وتحــدث 
ــرا«  ــادي مــن »إي ــه قي قيــل إن
هادئــة  بنبــرة  أوروبــا،  فــي 

وبلغة فصيحة.

يذكــر ظاهــرة الــردة تكــررت 
ــباب موريتانيين،  ــن ش مؤخرا بي
ــام  ــن اإلس ــم ع ــوا تخليه أعلن
وأغلبهــم خــارج الوطــن، إال أن 
لغــة هــذا األخيــر كانــت أكثــر 
جــرأة وهــو يتحــدث عــن اللــه 
ــه  ــى الل ــوله صل ــى ورس تعال
ــه  ــلم وصحابت ــه وس ــه وآل علي
ومــا  عليهــم  اللــه  رضــوان 
ــي  ــة ف ــذر العبودي ــه بتج وصف

اإلسام وفق تعبيره.
»التواصــل« تعتــذر عــن نشــر 
ــن  ــه م ــا يتضمن ــجيل لم التس
عبــارات قــدح ال يمكــن نشــرها 
ــم  ــي تن ــرف والت ــت أي ظ تح
عــن جهــل حقيقــي بالديــن 
الــذي  الحنيــف  اإلســامي 
والتحــرر  العدالــة  يكــرس 
والمســاواة كمــا فــي قولــه 
تعالــى »إن أكرمكــم عنــد اللــه 

أتقاكم«. انتهى االستشهاد.
الحــركات العقوقيــة فــي العالم 
هكــذا، إال مــن رحــم ربــك، 
وهــي أحــد منافــذ تطبيــق 
الصهيونــي،  المخطــط 
المكتــوب قليــل منــه، فــي 
»حكمــاء  الشــهير،  كتابهــم 
وزعيمهــا  وإيــرا  صهيــون«، 
بيــرام، عندمــا حرقــوا كتبنــا 

اإلســامية، مهمــا  الفقهيــة 
ــن  ــا، م ــض محتوياته ــار بع أث
رأي  علــى  مشــروع،  جــدل 
بعــض أنصارهــم، حتــى داخــل 
ــامية الموريتانية،  ــة اإلس الحرك
فقــط جنــاح ضعيــف مــن حزب 
ــل  ــذا الفع ــا به ــل، إال أنه تواص
بعــض  حرقــوا  )المحرقــة( 
عقدهم الســري مــع الصهاينة، 
رغــم الحــرص الشــديد مــن 
طــرف »اإليراوييــن« على ســتر 
ــع  ــم م ــوط عاقته ــب خي أغل
ــف  ــونية العالمية، ولألس الماس
مــن  اإلســاميين،  بعــض 
ــوا  ــن وقع ــة واإلعاميي الساس
ضحيــة »اخزيــوات« بيــرام، 
يتقــدم  غزوانــي  هــو  وهــا 
ــوع  ــر للوق ــر منبص ــرا غي مبص
حــزب  ترخيــص  فــخ  فــي 
الــرك«،  »حــزب  صهيونــي 
لحكــم  حرطانيــة،  بواجهــة 

موريتانيا، ال قدر الله.
معشــر  مجــددا،  أقولهــا 
آبيــب  تــل  فــي  الصهاينــة 
نواكشــوط  فــي  ووكائكــم 
ومحرضــي فتنــة وادان المعبرة، 
ال مجلجلــة صاعقــة حارقــة من 
الحــزم  »اســطنبول  قلــب 
ــى  ــوا حت ــن تقترب ــي«، ل والوع
مــن دفــة الحكــم، ولــن تخدعوا 
الحليــم،  الطيــب  رئيســنا 
صاحــب الفخامــة، محمــد ولــد 
ــم  ــى، وال الزعي ــيخ الغزوان الش
ــي  ــور وال اإلعام ــل منص جمي
الرفيــع،  الخلــوق  المهنــي 

أحمدو ولد وديعة.
 .حفظ الله ديننا وأمتنا
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عن التواصليين 
وغزواني والسقوف 

الواطئة
المختــار  محمــد  الدكتــور  بقلــم: 

الشنقيطي

رغــم أنــي لســُت عضــوا 
ــل( وال  ــزب )تواص ــي ح ف
ــي  ــزب سياس ــي أي ح ف
آخــر، فسأســمح لنفســي 
ســاحة  باقتحــام  هنــا 
ــة  ــات الحالي النقاش
ــول  ــزب ح ــي الح ف
بالرئيــس  عاقتــه 
والخــاف  غزوانــي، 
بيــن بعــض رمــوزه وفــي قواعــده حــول 
بعــد  خصوصــا  العاقــة،  تلــك  تقديــر 
ــادة،  ــن الق ــة م ــع ثاث ــرة م ــاءات األخي اللق
وإعــادة فتــح بعــض المؤسســات اإلســامية 

تزامنا مع ذلك.
1. شــكر اللــه الجهــد وشــفاعة الخيــر للقــادة 
ــتعادة  ــي اس ــعوا ف ــن س ــن الذي التواصليي
عملهــا.  اإلســامية  المؤسســات  بعــض 
واللياقــة السياســية تقتضــي أن يشــكروا 
ــاب  ــن ب ــوة، م ــذه الخط ــى ه ــس عل الرئي
ــفاعتهم  ــل ش ــن قب ــل لم ــراف بالجمي االعت

الحسنة في هذا الموضوع.

2. علــى أن واجــب الشــكر الشــخصي هــذا ال 
ــي  ــماح غزوان ــرد س ــع. فمج ــمل الجمي يش
بإعــادة فتــح  لمجتمــع مســلم متديــن 
ــن  ــرى تعي ــام أو أخ ــم اإلس ــة تعّل مؤسس
المســاكين )علــى حســاب األفراد المحســنين 
مــن أبنــاء المجتمــع( ليــس إنجــازًا، وال 
يســتحق الثنــاء فــي ذاتــه. ألنــه أمــر بدهــي، 

ومنعه ظلم فاحش.
بالســقوف  القبــول  النــوع مــن  3. هــذا 
ــق  ــدم الح ــا، ال يخ ــادة به ــة، واإلش الواطئ
إلــى  خطــوة  البلــد  يقــّدم  وال  والعــدل، 
األمــام، وال يدفــع الحــكام إلــى التراجــع عــن 
وواجــب  تــدارك قصورهــم.  أو  ظلمهــم، 
حَملــة هــّم اإلصــاح هــو الدفــع إلــى 
ــوبة  ــة المحس ــود، والمدافع ــين الموج تحس
لتحقيــق التغييــر، ال اإلشــادة بالبديهيــات 
أو  المبتذلــة بمنطــق أي دولــة محترمــة 

سلطة عاقلة.
4. شــخصيا قدمــُت للنظــام الموريتانــي 
الجديــد -كمــا قــّدم لــه كثيــرون- مــا يكفــي 
مــن )آفانْــْص( حســن الظــن، ولســُت أنــوي 
المزيــد مــن ذلــك، إذ لــم أالحــظ في ســلوكه 
باغــة  عــن  )بعيــدا  اآلن  حتــى  العملــي 
ــا  ــة( م ــات العام ــات العاق ــاب وحم الخط
يبشــر بالخيــر عــن نقلــة إيجابيــة فــي البلــد 

كنت أتوقعها وأتمناها.
٥. أســوأ مــا يثيــر ريبتــي فــي النظــام الجديد 
الظاهــرة  االســتراتيجية  عاقتــه  هــو 
يبــدو  حيــث  ظبــي،  بأبــو  والُمضَمــرة 
وهــذا  كامــل،  بشــكل  لهــا  مستأســراً 

اســتمر-  االســتراتيجي-إذا  االستئســار 
ســيكون كارثــة علــى البــاد ومصيرهــا، 
وعاقاتهــا اإلقليميــة والدوليــة فــي الخــارج، 
والعاقــة بيــن الســلطة والمجتمــع فــي 

الداخل.
ــدام اإلرادة  ــوء انع ــي الس ــك ف ــي ذل 6. ويل
فــي تحقيــق أي منجــز ملمــوس فــي األمــور 
ــات  ــاء مؤسس ــادة بن ــل: إع ــة، مث الجوهري
الدولــة، أو الســير خطــوة نحــو التحــرر مــن 
حكــم العســكر، أو خدمــة المجتمــع البائــس 

على الصعيد االقتصادي واالجتماعي. 
الموريتانــي  النظــام  يكشــف  أن  إلــى   .٧
ــه،  ــن رأس ــر ع ــه، ويحس ــن وجه ــد ع الجدي
فســيظل بالنســبة لــي )ريحــة حجــرة(، 
ــويقي  ــى أي كام تس ــا عل ــأظل متحفظ وس
عنــه، مــع تفهمــي لمقتضيــات اللياقــة 
السياســية والشــخصية بالنســبة لبعــض 
ــم  ــي حديثه ــه، وِف ــم ب ــي عاقته ــة ف األحب
ــة  ــر إحاط ــم أكث ــي بأنه ــع اعتراف ــه. وم عن
الموريتانيــة  الداخليــة  بالخريطــة  منــي 

وحساسياتها وتوازناتها.

وخالصــة األمــر أن الشــعوب الصبــورة 
ذات  السياســية  والقــوى  الشــكورة 
الســقوف الواطئة قــلَّ أن تخطــو خطوة 
السياســي،  التطــور  نحــو  ببالدهــا 
مــن  زهيــد  بــزاد  رضاهــا  بســبب 
-أخالقيــا  الذيــن يفتــرض  حكامهــا، 
وإنســانيا- أن يكونــوا خدمــاً لهــا، ال 

 .جبارين عليها

نقوٌش على سقوف الشنقيطي لتواصل – غزواني
بقلم: األستاذ محمد غالم الحاج الشيخ

ــار  ــد المخت ــور محم ــتاذنا الدكت ــب أس كت
ــيد  ــع الس ــاءات م ــن اللق ــنقيطي ع الش
الرئيــس محمــد ولــد الغزوانــي والشــفاعة 

- والسقوف - والشعوب ....
وألن دكتورنــا الحبيــب علمنــا - معشــر 
ــد  ــن التقلي ــرر م ــرورة التح ــه - ض تامذت

ــر  ــة اآلراء وكس ــكار ومطارح ــاش األف بنق
حاجــز الصمــت عــن صيــد الخاطــر الــذي 
أضحــى ثــروة تدفــع الــى الفهــم والتجديــد 

وتزيل ركام الريبة عن السائرين.
 لقــد أنجــز أســتاذنا ثــروة معرفيــة غزيــرة 
لمدرســة  عظيمــة  إضافــات  وأضــاف 
ــش  ــد ناق ــد وق ــر والتجدي ــم والفك الفه
ــا  ــم جميع ــذي نعل ــي ال ــيخ الغنوش الش
ــر  ــة وتقدي ــن تجل ــه م ــن ل ــا يك ــم م حج

وقوم بعض مواقفه.
ــرأي  ــدح بال ــل أن نص ــتاذ الجي ــا أس علمن
ــو كان  ــى ول ــا حت ــد مًن ــنُّ للواح ــذي يع ال
ــراث  ــق بت ــلمات« تتعل ــا بـ»مس متعلق
ــت  ــا ثواب ــى أنه ــاس عل ــلف درج الن الس

لفرط ما استسهلوا التسليم بها ...

مــن هــذا البــاب أود نقــاش شــيخنا 
الجليــل وأســتاذنا الكبيــر مــع حفــظ 
مكانتــه فــي العلــم وقامتــه فــي النضــال 
ــا  ــه عنوان ــى ل ــذي أضح ــق ال ــول الح وق
ووســام شــرف لبادنــا بكونــه قــدوة 
ومرجعــا فــي الفكــر النيــر والعلم الواســع 
ــاف  ــذي ال يخ ــزل ال ــق المزل ــوت الح وص

في الله لومة الئم ...
تحــدث دكتورنــا أواًل عــن بعــض الخطــوات 
ــم  ــكر المتفه ــوغا للش ــا مس ــي اعتبره الت
ــاف  ــم وإنص ــع للمظال ــا رف ــه ألنه وقبول
ــة  ــرة الثاني ــي الفق ــم ف ــن، ث للمظلومي
نفــى أن تكــون مثــل تلــك الخطــوات 
ــب!  ــق مكتس ــا ح ــكر ألنه ــتحقا للش ُمس
ــد  ــو بعي ــاب وه ــر عج ــري أم ــك لعم وذل
عــن تقديــر الظــروف المحيطــة بنــا، 
ــي  ــر الت ــواء التوت ــب وأج ــع الصع والواق
الموقــف قبــل قــدوم  كانــت ســيدة 

الرئيس الغزواني.
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الصراعــات  لبدتهــا  التــي  البــاد   إن 
ــا  ــض أهله ــا بع ــدا وجذب ــات ش والمناكف
يلعــن بعضــا والســلطة فيهــا ســيف 
مســلط علــى كل عمــل حــر ونافــع جــاد، 
حيــث أعملــت الســلطات المنصرفــة 
ســيف اإلغــاق والمنــع لــكل أبــواب الخير 
العمــل  ومجامــع  العلــم  ومــدارس 
ــا  ــنت حرب ــد ش ــطي وق ــامي الوس اإلس
ــان  ــت بإع ج ــا تُوِّ ــوادة فيه ــة ال ه إعامي
رئيســها فــي خرجــات رســمية بأنــه ال فــرق 
العمــل  أهــل  مــن  الوســطي  بيــن 
ــد  ــب أبع ــل ذه ــرف ب ــامي والمتط اإلس
مــن ذلــك ليعلــن أننــا أفظــع مــن اليهــود 
والنصــارى ... أال يعتبــر مجــرد توقــف ذلــك 
بخطابــه  الشــرس  العدوانــي  الســلوك 
وأفعالــه إنجــازًا؟ ومؤشــرا لوحــده، فكيــف 
وقــد تجــاوز ذلــك لإلنصــاف ورفــع بعــض 
المظالــم ورد االعتبــار، والقبــول بالُمتحامل 
ــي  ــا ف ــريكا طبيعي ــتهدف ش ــه والمس علي
الوطــن مستشــارا مثــل غيــره فــي األمــور 

الجارية.
ــك  ــى ذل ــا إل ــا يدعون ــن كم ــا واقعيي إذا كن
ــفره  ــا س ــي ثناي ــنقيطي ف ــور الش الدكت
الضخــم المميــز )األزمــة الدســتورية فــي 
الحضــارة االســامية( وتحــت عنــوان هــام 

هو - بين االمكان والتحقق-
االلمانــي  للفيلســوف  ينســب  حيــث 
هيجــل قــوال ثمينــا علــى حــد تعبيــر 
الدكتــور: مبينــا )الفــارق الهائــل بيــن 
ــه  ــن تحقق ــد وبي ــة تجري ــي حال ــدأ ف المب

العيني(
كمــا نســب إلــى ذات الفيلســوف هيجــل 
الفــرق بيــن مرحلــة غــرس المبــدأ ومرحلة 
إدخالــه فــي مختلــف أنســجة الواقــع 

المعاش ... )بتصرف(.
ــن  ــس م ــبق ألي ــا س ــى م ــا عل تأسيس
ــر  ــن أكث ــون واقعيي ــا أن نك ــب علين الواج
فــي أجــواء كهــذه ومرحبيــن بــكل بصيــص 

أمل يشي بإيجابية وينضح بتغيير؟ ...
لحجــم  الدكتــور  ســيادة  إدراكنــا  إن 
نثمــن  يجعلنــا  والعقبــات  االكراهــات 
مجــرد التحــول مــن االســتهداف إلــى 
التحــاور والتاقــي وهــي الميــزة التــي بــدأ 
بهــا الرئيــس محمــد ولــد الغزوانــي حكمــه 
الكراهيــة  فتيــل  نــزع  علــى  حاضــا 
ــد،  ــعب الواح ــاء الش ــن أبن ــة بي والقطيع
أليــس مــن أدبياتنــا ســيادة الدكتــور 
االشــادة بــكل خيــر وبهيــج وجميــل( علــى 
حــد تعبيــر المفكــر الكبيــر محمــد أحمــد 
الراشــد، فهــو فــي بيــداء االســتهداف 

والبيــع فــي ســوق المحــاور الدوليــة 
ــد  ــا ورُش ــل وعلين ــا ق ــن مهم ــل ثمي عم
ــع  ــه ونطلب رف ــا أن نثمن ــل يحدون التعق

الوصاية على المجتمع.
ــيع  ــى توس ــل عل ــس العم ــك ألي ــد ذل بع
دائــرة المشــترك مــن الهــم الوطنــي 
والمتفــق عليــه وهــو كبيــر مــن الثوابــت 
ــس كل  ــوب، ألي ــر مطل ــات أم والطموح
ــق كل  ــز والتراش ــن التناب ــى م ــك أول ذل
مــن خندقــه يذكــي شــيطنة اآلخــر ويتــرك 
الفرصــة لألعــداء والمتربصيــن كــي ينفذوا 
التفرقــة  بغيــة  الجهنميــة  خططهــم 
ــة  ــو الدول ــا ه ــر هن ــتنزاف والخاس واالس

ونحن والمجتمع.
ــن  ــع بي ــرق شاس ــور إن الف ــيدي الدكت س
ــه  ــار بحمل ــى األرض القط ــود عل ــن يق م
المتنــوع ويبحــث لــه عــن طــرق فســيحة 
تتســع لــكل أبنــاء البلــد ومــن ينظــر فــي 
ســماوات اإلبــداع فكــرا ثاقبــا ورأيا ســديدا 
نيــرا ومهمــا حلــق التنظيــر توقــدا ورشــدا 
ســيظل فقــه الواقــف علــى األرض الملــم 
ــرب  ــات أق ــات واإلكراه ــل االمكاني بتفاصي
وليــدة  النفــرة  مــن  المتحصــل  إلــى 

المعاناة.
إن الواقــع يفــرض التعامــل مــع الســقف 
ــة إال  ــاد الهش ــي الب ــع ف ــن يرتف ــذي ل ال
ــي  ــتركة ف ــواعد مش ــل الس ــة تجع بخط
آن واحــد وأي خلــل فــي  رفعــه فــي 
ــاء  ــد فقه ــقوط عن ــؤذن بالس ــوازن م الت

اإلنشاءات  
ــوي  ــدي نب ــن ه ــع الممك ــل م إن التعام
مهمــا دنــت ســقوفه ظاهريــا أو ارتفعــت 

دالالته مستقبليا 
لقــد قبــل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
نــزع صفــة الرســالة عنــه بأبــي هــو وأمــي 
ــوم  ــدل ي ــا جن ــر وأب ــي بصي ــليم أب وتس
الحديبيــة ولقــد اعتــرض الــرأي العــام 
ــوع  ــة ودم ــي الصحاب ــا ف ــامي ممث االس
عمــر تنهمــر ألن الدنيــة أعطيــت فــي 
الديــن والســقوف .... فــإذا كان ذلــك فعــل 
ــه  ــلم وقبول ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل النب
لبعــض األمــر الواقــع مــع الكفــرة الفجــرة 
ــب  ــول واج ــإن القب ــش ف ــاة قري ــن عت م
بــأي ســقف يشــي بتغيــر فــي األفــق مــع 
أبنــاء الملــة والوطــن الذيــن ينحصــر 
الفــرق معهــم فــي الجديــة فــي التطبيــق 
وااللتــزام ويتحــد معهــم فــي المشــتركات 
وهــم  القــادة  فقــه  إن  والطموحــات، 
ــدون  ــع ويرش ــر الواق ــى جم ــون عل يقبض
الفــرص ويعالجــون بواقعيــة فــن الممكــن 

ــع  ــى أرض الواق ــا عل ــا تام ــف اختاف مختل
عن أي تنظير مجرد.

وطــرق  النَفــس  طــول  موضــوع  أمــا 
المعالجــة فالنــاس فيــه علــى أطبــاق 
وطباعهــم فيــه متباينــة لقــد اعتــرف 
أســتاذنا بانــه أعطــى الرئيــس غزوانــي مــن 
الوقــت والفــرص فهــو إذا ال يعتــرض علــى 
المبــدأ فــي التعامــل والتوقــع لذلــك يظل 
اجتهــاده فــي نهايــة الزمــن الكافــي ووقت 
ــه  ــخصي نحترم ــر ش ــرد تقدي ــار مج االنتظ
ولكنــه مجــال يســوغ فيــه االختــاف 
واالجتهــاد وال نــص ثمــة ملــزم ألحــد 

صريحا في الداللة قاطعي الثبوت.
ــاور  ــة المح ــي سياس ــاع ف ــم إن االندف نع
التــي ُورط البلــد فيهــا مــن طــرف مــن كان 
فــي الحكــم قبــُل مرفوضــة وقاضيــة علــى 
ــا  ــتقال وأثره ــيادة واالس ــوان الس كل أل
بالــغ الهــدم للمكتســبات الوطنيــة ولكــن 
النظــر بعــدل لظــروف البلــد ومــا يعانيــه 
ــط  ــي تحي ــوارث الت ــواء الك ــر وأج ــن فق م
بــه بعــد الجائحــة مــع أهميــة كل دعــم أو 
فلــس يــودع فــي الخزينــة العموميــة 
ــة  ــة الوطني ــك العمل ــن تماس ــد م ويش
ــط  ــذي تحي والقــوة الشــرائية للمواطــن ال
بــه األخطــار ، كل ذلــك مدعــاة إلــى تفهــم 
إدارة إرث النظــام المنصــرف بقــدر ضــاف 
مــن التماســك والصبــر والحكمــة ، وعلــى 
ــاس  ــوات الن ــر أق ــى بتدبي ــم يبتل ــن ل م
وتأميــن حاجياتهــم المختلفــة أن ينصــف 

القابض على جمر واقع مر ومركب .  
إن الشــعوب الصبــورة تفلــح حقــا إن هــي 
ــات  ــا التطلع ــون له ــادة يحقق ــت ق رزق
ورغــد العيــش بأقــل الخســائر وفــي جــو 
العافيــة، ولذلــك المنحــى تكاليــف باهظة 
ــد ال  ــح ق ــمعة والتجري ــي الس ــا ف أحيانً
ــز بإعطــاء  ــات ونب يســلم مــن اتهــام الني
الدنيــة فــي الديــن والنضــال، لكــن حســن 
القصــد والصــدق مــع اللــه ثــم مــع األمة 
ــه  ــك في ــام كل ذل ــح الع ــرد للصال والتج
ــا  ــن به ــراح يثخ ــاف لج ــم ش ــزاء وبلس ع
المشــفقون أحيانًــا مــن يجتهــد فــي 
الصالــح العــام بمــا ال يتبــادر لــكل ناظــر 

أو يقتنع به كل بصير.

إن الشــعوب فــي النهايــة ســوف تُكبر 
فيمــن يتصــدون للشــأن العــام إنهــم 
ــي  ــات الت ــر الطاق ــي توفي ــوا ف نجح
ــات  ــات والمناكف ــي الصراع ــع ف تضي
ــعوا  ــر ويوس ــى كل خي ــون عل ــم يبن ث
ــوق  ــوا الحق ــترك وينتزع ــرة المش دائ

 .بأقل األثمان وأيسرها
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مهمــا تكــن إنجــازات مرحلة االســتقال 
مــع كمــال أتاتــورك، فقــد حركــت 
علمانيــة أتاتــورك الموغلة فــي التطرف، 
ــة  ــة العلماني ــات التركي ــراع الحكوم ص
المتعاقبــة مــع اإلســاميين، ممــا 
ضايــق وضيــق علــى الطابــع اإلســامي 
ــي  ــا ف ــبب نزيف ــا، وس ــي لتركي األصل
ــات  ــبب الخاف ــي، بس ــم الترك الجس
السياســية، ووصــل الحكــم الحقــا 
منهــك  اقتصــاد  مــع  لإلســاميين 
ــار  ــن آث ــاز م ــى بامتي ــرة« تعان و«لي
ــرة،  ــر أن الســنوات األخي التضخــم، غي
العدالــة  حــزب  حكــم  ظــل  فــي 
ــل  ــي ظ ــاص ف ــه خ ــة، وبوج والتنمي
حكــم الرئيــس، رجــب طيــب أردوغــان، 
اقتصاديــة  نهضــة  تركيــا  شــهدت 
ــت  ــزت ورفع ــعة، مي ــة واس وحضاري
ــا،  ــم كله ــط األم ــة، وس ــة التركي األم
رغــم مشــاكل األقليــات وصراعــات 

الجوار، خصوصا في سوريا.
ولعل االســتقرار السياســي واالجتماعي 
فتح البــاب واســعا وتصاعديــا للتنمية، 
ــح  ــي وفت ــاد الترك ــوى االقتص ــا ق مم
ــة  ــات المدني ــر الصناع ــال لتطوي المج
جلهــا  )والصناعــات  والعســكرية 
ــرز  ــال يب ــو ح ــة(، وه ــات تركيبي صناع
ــار  ــاء وازده ــي بن ــتقرار ف ــة االس أهمي

الدول.
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فتركيــا حتى اآلن رســميا، ليســت دولة 
ــن  ــة، لك ــا متواضع ــة وموارده نفطي
ــون  ــغ 86 ملي ــعبها، البال ــواعد ش س
نســمة، وإرادتهــم الفوالذيــة وخبراتهم، 
واســتقرارهم، مهما كان نســبيا أحيانا، 
ــة  ــدم والمنافس ــة التق ــم فرص منحه

في مجاالت عديدة.
ــب  ــهم، رج ــا« رئيس ــل »كاريزم ولع
ــي  ــان، واألداء السياس ــب أردوغ طي
ــزب  ــم، ح ــم الحاك ــز لحزبه المتمي

العدالة والتنمية.
ــي  ــرا ف ــاعدا كثي ــان س ــذان العام ه
ــذه  ــروز ه ــداف وب ــذه األه ــق ه تحقي
المكانــة، التــي ال تخطئها العين، ســواًء 
بالنســبة للزائرين، أم لمجــرد المتابعين 

للمشهد اإلعامي الدولي.
إن النمــوذج التركــي وأهميــة توظيف 
تحقيــق  فــي  واإلرادة  االســتقرار 
ــك  ــع التمس ــدم، م ــة والتق التنمي
بالهويــة الحضاريــة األصيلــة لألمــة، 

يستحق النظر واالقتداء.
وكل هــذا الــدرس يمكن أن يســتفيد 
ــا  ــا دولتن ــع، خصوص ــه كل متاب من
ــا، بمــوارد  التــي تتمتــع، خــاف تركي
هائلــة، يســافر األتــراك أنفســهم 
إلــى بادنــا لاســتفادة منهــا، وبوجــه 

خاص السمك والذهب.

وإن كانــت الجاليــة الموريتانيــة فــي 
ــل  ــي األص ــت ف ــد تأسس ــا، ق تركي
علــى شــخصيات صوفيــة »قظفية« 
ــا  ــن موريتاني ــرت م ــة، هاج موريتاني
إلــى تركيــا وغيرهــا، تجنبــا لمعايشــة 
االحتــال الفرنســي، إال أن الجاليــة 
اليــوم أضحــى وجودهــا لســبب 
ــاج  ــا يحت ــو م ــددة، وه ــراض متع أغ
ــذه  ــس ه ــر، لتقتب ــم والتأطي التنظي
الجاليــة مــن التجربــة التركيــة الواعدة 
أن  دون  صورهــا،  مختلــف  فــي 
ــب  ــى جل ــا عل ــر أحيان ــر األم يقتص
ــر  ــا بمعايي ــون مث ــركاء، ال يلتزم ش
ــك إن  ــد ينه ــا ق ــا، مم ــد عندن الصي

لم يُهلك، ثروتنا السمكية!
وإذا كانــت تركيــا بقيــادة الرئيــس 
ــت  ــد نجح ــان ق ــب أردوغ ــب طي رج
ــل  ــن أج ــتقرار م ــف االس ــي توظي ف
تحــت  موريتانيــا  فــإن  التنميــة، 
قيــادة الرئيــس محمــد ولــد الشــيخ 
ــي  ــة للتأس ــة ماس ــى، بحاج الغزوان
بالتجربــة التركيــة فــي هــذا المنحــى، 
عبــر تغليــب التعايــش اإليجابــي 
ــون  ــتقرار، لتك ــل االس ــيخ عوام وترس
ــرف  ــاء، وينص ــاء والبن ــة للنم األولوي
الســلبية  أجــواء  عــن  الجميــع 
والشــحناء العقيمــة، إلــى أجــواء 
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