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 بـالغ استناكري 

حول اس تحواذ املندوب الإقلميي لوزارة الأوقاف   للهيئة العاملية للسالم والتعايش 

والشؤون الإسالمية عىل الهبة امللكية الكرمية املنعم هبا عىل رشفاء رضحي مولي  

 عبد السالم بن مشيش وعدم تسلميها ملس تحقهيا الاصليني  
 

 

الفعل    تستنكر  والتعايش  للسالم  العاملية  الهيئة  ن  رحاب  الالمسؤو اإ يف  اقرتف  اذلي  ل 

أأمري   هبا  أأنعم  اليت  الكرمية،  امللكية  الهبة  تسلمي  يف  واملمتثل  مشيش  بن  السالم  عبد  مولي  رضحي 

هذا   عىل  ونرصه  هللا  أأيده  السادس  محمد  املكل  اجلالةل  صاحب  ابهلل  املنصور  س يدان  املؤمنني 

للمندوب  الرضحي  برمحته،  هللا  تغمده  الثاين  احلسن  املكل  هل  املغفور  جالةل  وفاة  ذكرى  مبناس بة   ،

هذا   عامل  ديوان  مدير  من  بتوجهيات  ابلعرائش  الإسالمية  والشؤون  الأوقاف  لوزارة  قلميي  الإ

قلمي.   الإ

مدى   الفعل  ذا ه  عىل  يدل  والاس تخفاف امنا  السامية  امللكية  الأوامر    والاس هتانة   خمالفة 

ابملن والعطاء والرعاية املولوية اليت يولهيا العاهل الكرمي لرعاايه الأوفياء اذلين ينتظرون بشغف كبري  

 هذا التكرمي ملا يرونه فيه من تعظمي ورشف وعز هلم وملنطقهتم. 

الساكنة،    من  واحلضور  الرشفاء  أأمام  الرضحي  مقدم  ىل  اإ امللكية  الهبة  تسمل  أأن   فعوض 

الل  اس تقبلوا  ابنتظام واذلين  احملرتم  املليك  احلاجب  برئاسة  بذكل  امللكفة  امللكية  انضباط    جنة   و 

الأوقاف  لوزارة  قلميي  الإ املندوب  طرف  من  علهيا  الاس تحواذ  مت  كبري،  ترحيب  الشؤون    و  و 

أأ  احتجاج  الإسالمية،  و  اس تغراب  استناكر  مام  رشفاء  و  و  حلاح أأبناء  ابإ انشدوا  حيث    املنطقة، 

ىل مقدم الرضحي أأو ادلكتور    شديد اللجنة السالفة  اذلكر العدول عىل ذكل ، ملمتسني مهنا تسلميها اإ

الس يد   جبانب  متواجدين  اكان  الذلان  و  للرشفاء  الرمسي  الناطق  و  العالمة  الرشيف  الوهايب،  جعفر 

الظرف   سمل  عيان  شهود  حفسب  احملرتم.  املليك  اله احلاجب  عىل  حيتوي  امللكيةباذلي  للمندوب    ة 

حي قلمي العرائش، واذلي من املفروض أأل يتدخل يف هذا  املذكور ابإ يعاز من مدير ديوان عامةل اإ اء واإ

والأعراف   للمواثيق  سافراً  خرقًا  الفعل  هذا  ويعد  غريمه.  دون  وحدمه  الرشفاء  هيم  اذلي  الشأأن 

أأوساط  يف  وخطوة   املتداوةل  العواقب   الرشفاء  حمسوبة  وغري  مس بوقة  ساكنة  غري  يعتربونه  حيث   ،

معه  اصطحهبا  اذلي  الكرمية  امللكية  للهبة  ورسقة  وتعسفًا  ظلامً  ورشفاؤها  قلميي   املنطقة  الإ    املندوب 
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البدلة اجتاه س يارته متبوعًا   زقاق  يف  هيرول  وهو  ىل العرائش  والشؤون الإسالمية اإ الأوقاف  لوزارة 

ل واملنشور  الالمسؤو عبد السالم بن مشيش احملتجة واملستنكرة لهذا الفعل    بصياح ساكنة مولي 

عالمية حملية وعرب مواقع التواصل الاجامتعي.    يف فيديوهات منابر اإ

ىل مقديم الزوااي و الارضحة عرب    ن لك الهبات امللكية سلمت هبذه املناس بة اإ و للتوضيح فاإ

الاعالم السمعية و البرصية الرمسية بنظام و انتظام  ربوع اململكة و متت تغطيهتا من طرف وسائل  

نرش   شهد  اذلي  مشيش  بن  السالم  عبد  مولي  رضحي  ابس تثناء  طمأأنينة،  و  هدوء  و  سكينة  و 

عدد كبري من رجال ادلرك و القوات املساعدة، دون أأية تغطية حصفية رمسية لهذا احلدث الهام، مما  

و   الناس  من  الأعظم  السواد  اعتقاد  يف  هذه يدل  ضد  حتاك  مؤامرة  عىل  احمللية  الساكنة    خصوصًا 

املتوىف   السابق  النقيب  عهد  يف  العادة  عليه  جرت  كام  علهيا  الس يطرة  و  ممتلاكهتا  لسلب   املنطقة 

ىل السدة العالية ابهلل أأيده هللا وحفظه من   و من بعده أأرسته، كام جاء يف حمتوى الرساةل املوهجة اإ

للسالم العاملية  الهيئة  يف    و   طرف  املليك  ادليوان  ىل  اإ املسلمة   ،  2022أأكتوبر    11التعايش، 

 و املعززة حبجج وبراهني دامغة تثبت ذكل وبعريضة استناكرية واحتجاجية من ساكنة املنطقة. 

ل أأن تلمتس من السدة العالية ابهلل    وهبذه املناس بة ل يسع الهيئة العاملية للسالم والتعايش اإ

ق املس تضعفني من رعاايه الأوفياء اذلي سلب مهنم بطرق غري رشعية  التدخل خشصيًا لسرتجاع ح 

قلميي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية،   قلمي العرائش واملندوب الإ بتواطؤ مع مدير ديوان عامةل اإ

ش باابً  املنطقة  وساكن  رشفاء  شهادات  حالت    حسب  يعيشون  واذلين  وذكوراً،  رجاًل  وش يوخًا، 

 وايئسة.  نفس ية سيئة ومتدمرة  
 

 

 الإمضاء :        

 

   والتعايش رئيس الهيئة العاملية للسالم              

 الس يد خادل الإدرييس جغنان  
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