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لكم. كوم' ینفرد بنشر الرسالتین المتبادلتین بین الراضي '
ر ھشامواألمی

موقع لكم201215:56/أكتویر 1تشرین17األربعاء, 

ینفرد موقع "لكم. كوم" بنشر الرسالتین المتبادلتین بین عبد الواحد الراضي، الكاتب األول لحزب "االتحاد 
االشتراكي"، واألمیر ھشام، على خلفیة القضیة التي كان األمیر رفعھا ضد النائب االتحادي عبد الھادي 

.رات بسبب تصریحات لخیرات تتھم األمیر باالستفادة من قرض بنكي بدون ضماناتخی

وفي رسالتھ إلى األمیر أبدى الكاتب األول للحزب تأسفھ لھ عما حصل منذ إطالق خیرات لتصریحاتھ إلى 
المتابعات التي رافقت مجریات الدعوة القضائیة، في إشارة واضحة إلى مرافعات دفاع خیرات، وكلھم 

محامون اتحادیون، أثناء فترة الدفوعات الشكلیة والتي انصبت في غالبھا على مھاجمة دفاع األمیر الممثل 
.في المحامي عبد الرحیم برادة

وفي رده على رسالة الراضي، حرص األمیر على التنویھ بدفاعھ عندما قال بأن المحاكمة شكلت لھ فرصة 
إنسان من طینة ناذرة ھو األستاذ عبد الرحیم برادة الذي "للتعرف على أمور وأشخاص كثر، من بینھم 

."یتفانى في مھنتھ وخدمة بالده كمغربي حر

ترفعا" كما جاء في رسالة الراضي، "من جھة أخرى قال األمیر في رسالتھ إن تنازلھ عن المتابعة لم یكن 
رة التحلي بالمسؤولیة وإنما حرصا على صیانة المبادئ، و"ضرورة الحرص على احترام اآلخر"، و"ضرو

عند الممارسة السیاسیة". وأشاد األمیر بموقف الكاتب األول للحزب ووصفھ بـ"الراقي" منوھا بحزب 
.""االتحاد االشتراكي" الذي قال عنھ إنھ "لعب دورا محوریا في تاریخ بالدنا
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:وفیما یلي نص رسالة الراضي

أكتوبر12الرباط 

عبد الواحد الراضي

أمیر الجلیل موالي ھشام العلويسمو الـ

السالم علیكم ورحم هللا

اعتبارا لموقفكم الكریم بعد الحدث الذي نتأسف لھ وإثر بیان االعتذار الذي وجھھ عبد الھادي خیرات إلى 
المحكمة، أود أن أعبر لسموكم بكامل االحترام عن أسفي الشخصي والشدید عن كل ما حدث انطالقا من 

دلى بھا إلى المتابعات التي رافقت مجریات الدعوة القضائیة والتي تسببت لكم شخصیا التصریحات التي أ
.وألفراد أسرتكم الكریمة في انزعاج مشروع

.كما أود أن أنھ بسمو أریحیتكم وترفعكم الذي مكن المحكمة من وضع حد للمتابعة المرفوعة لدیھا

.م واالمتنانوتقبلوا سمو األمیر الجلیل عبارات التقدیر واالحترا

.عبد الواحد الراضي

---

:وفیما یلي نص رد األمیر ھشام
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2012أكتوبر 14اسطنبول 

السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ

السید عبد الواحد الراضي

الكاتب العام لحزب االتحاد االشتراكي حفظھ هللا

وبعد،

قضیة النائب المحترم عبد الھادي خیرات. وكیفیة التخلي أثمن كثیرا الرسالة التي بعثموھا لي بمناسبة طي
عن المتابعة القضائیة في ھذا الملف یعكس حرصي على صیانة المبادئ أكثر منھ "ترفعا"، خاصة وأن 

النائب قد اعترف بعدم صحة كل ما صدر عنھ اتجاھي، واالعتراف بالخطئ ال ینقص من قیمة المرء بل 
.العكس

مدى تجاوبكم األخالقي والمعنوي ككاتب عام لحزب االتحاد االشتراكي في مثل ھذه ورسالتكم ھذه، تعكس
الحالة، رغم فصلي البین منذ البدء بین تصرف القیادي الحزبي خیرات والحزب، وھذا التعاطي ھو سلوك 

.راقي لن یفاجئ الرأي العام المغربي ولیس بجدید على حزب لعب دورا محوریا في تاریخ بالدنا

مطمئنا السید الكاتب العام، فھذا الملف لم یتسبب لي في أي إزعاج، بل أكد لي مدى ضرورة الحرص كن 
على احترام اآلخر، وضرورة التحلي بالمسؤولیة عند الممارسة السیاسیة. في الوقت ذاتھ، شكل لي فرصة 

رحیم برادة الذي یتفانى للتعرف على أمور وأشخاص كثر، من بینھم إنسان من طینة ناذرة ھو األستاذ عبد ال
.في مھنتھ وخدمة بالده كمغربي حر

.وتقبلوا السید عبد الواحد الراضي أحر عبارات التقدیر والمودة

ھشام بن عبد هللا

http://www.lakome.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/78-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/18750-%D9%84%D9%83%D9%85-
%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85.html


