
  أكاديمیة الحسن الثاني للعلوم والتقنیات كلمة 

  شريعيالنعي الفقید عبد هللا في 

  )2015ماي  18اإلثنین (
   
وعلى آله النبي األمین سم هللا الرحمان الرحیم والصالة والسالم على سیدنا دمحم اب

  .وصحبه أجمعین

يتعلق  اؤلموم االخبر كالصاعقة، وكان النبأ قارحعلینا يوم الخمیس األخیر نزل 
، إلى دار البقاء شريعيالعبد هللا سیدي العزيز  یناأخو نافقیدبرحیل 

بفضل من هللا  الجنانات سبالرحمة والغفران، والمنعم في غرالمشمول 
  .والرضوان

اد كوبنا تمازالت تذرف الدموع وقل أعینناعیش لحظة قاتمة ووالیوم ما زلنا ن
المستوى خ عزيز ورجل من من شدة الحزن واآلسى على فراق أنفطر ت

الرفیع، وبنفس مؤمنة بقضاء هللا وقدره، اسمحوا لي أن أدلي بشھادة 
  .في حق فقیدنا العزيزبسیطة 

وبحق رجل من الرجاالت األبرار عبد هللا الشريعي سیدي لقد كان الراحل 
الذين قلما يجود الزمان بمثلھم، لما ھو مشھود له من كفاءة وتجرد وتواضع 

  .ي أداء مھامه وواجبه المھني والوطني بروح صادقة وأخالق نبیلةوإخالص ف

تكون تكوينا متینا . رجال مقتدرا و ذات كفاءة مھنیة عالیةهللا لقد كان رحمه 
فرنسا وأصبح من ألمع االختصاصیین في الخبرة بوخارج المغرب  في المغرب
كثیرة  عمومیةمؤسسات ب سنة 40عمل قرابة  إنه رحمه هللا . المحاسبیة

والمركز الوطني لدراسات  ،ةوالبیطر ةلزراعالحسن الثاني لمعھد ذكر منھا ن
مؤسستنا أكاديمیة الحسن الثاني اشتغل بو، العلوم والتقنیات النووية

وظل إلى آخر رمق في للعلوم والتقنیات منذ ما يزيد على عشرة سنة ؛ 
رغم المرض والتعب يقوم بكل األعمال واإلجراءات التي كان مكلفا بھا حیاته 



ونعم "واأللم، وال يسعنا إال أن ننحني أمام مثل ھذه التضحیة ونجھر 
جھودا خیرة في خدمة لقد بذل رحمه هللا . "، ونعم روح المسؤولیةالتضحیة

إن جمیع الذين تعرفوا علیه عن . دءوبوسعي  قّل نظیرهمصالح بلده بتفان 
، میناأل والمسئولالرجل المقتدر قرب، أو الذين عملوا إلى جانبه، عرفوا فیه 

  .الذي نھض بالمسؤولیة الموكولة إلیه بكل تفان ونكران الذات

لقد كان الراحل العزيز، بالنسبة ألكاديمیة الحسن الثاني للعلوم والتقنیات 
بمثابة السند الكبیر لقد كان . أكثر من محاسب عاموبالنسبة لي شخصیا، 

المشورة لذي يضيء الطريق ويقدم واإلنسان الطیب والمعیل الصادق ا
بفقدانه، خسرنا فیه . المساعدة الثمینة والنصیحة المتزنة والرؤية الصائبةو

الرجل الذي اجتمعت فیه الصفات النبیلة واألخالق النیرة المتمثلة في 
إن روحه الطاھرة ستظل ترفرف . الشھامة والموعظة الحسنة وحسن الخلق

على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من على كل أعمالنا وستظل تحثنا 
كما سیظل الفقید العزيز خالدا . ونموذجه صفاته آخذين الدرس من الجھود

ألكاديمیة  وفي ذاكرتنا لما أسداه لكافة المؤسسات التي عمل فیھا عموما 
من أعمال سديدة وخدمات جلیلة  االحسن الثاني للعلوم والتقنیات خصوص

 ،ومساعدات قیمة خالل تحمله مسؤولیة المحاسب العام التي أنیطت به
 لقد .أكاديمیة الحسن الثاني للعلوم والتقنیات منذ المراحل األولى من حیاة

بجھد  المدة التي قضاھا في األكاديمیة وحتى عندما كان مريضاعمل طول 
وذلك في صمت  ،یة من التضحیة واإلخالصوبروح عال حثیث وبجدارة متمیزة

إجماع من حصل حول شخصه وشخصیته  .انوتواضع يفرضان االحترام والعرف
بخصوص نزاھته وأمانته  مؤسستناأعضاء األكاديمیة وكل العاملین بطرف كل 

، وتشبثه بثوابت لوطنه وألھله وذويه ولكل أصدقائه ومعارفهلعمله وووالئه 
بثقة  ىصاله المھنیة والشخصیة جعلته يحظاءته وخإن كف .بالدنا الخالدة

 2010حینما عینه سنة الملك دمحم السادس نصره هللا موالنا صاحب الجاللة 
عیین ذا التھوكان . عضوا بالمجلس األعلى لمراقبة مالیة األوقاف العامة

كفاءته وخبرته وجديته وروح المسؤولیة الصادقة السامي أحسن دلیل على 



الذي استطاع بعمله  فھنیئا لفقیدنا على ھذا اإلجماع. حلى بھاالتي كان يت
ا فشكرا جزيال أيھا األخ العزيز على كل م. وشخصیته وخصاله أن يحققه حوله

لوطنك ولملكك وللمصلحة  خدمةً  قمت به من أعمال وضحیت في سبیله
  .العامة

وإلى ك إنك تفارقنا إلى دار البقاء ونحن وأھلك وبالدك في أمس الحاجة إلی
  .فرحمة هللا علیكأمثالك 

الفاضلة السیدة وفاء  ة الفقیدإلى زوج جددن إنناوبھذه المناسبة األلیمة 
لكل وإلى أبنائه عثمان وفاطمة الزھراء وإسماعیل وإلى إخوانه وأخواته و

، في ةذويه عن أحر التعازي وأصدق المواساصدقائه وألو ته الكريمةأفراد أسر
لذي ال راد لقضاء هللا فیه، سائال المولى عز وجل أن ھذا الرزء الفادح، ا

عن فقدان الراحل الفاضل  ھمجمیل الصبر وحسن العزاء، وأن يعوض ھميلھم
بواسع رحمته، وأن يسكنه فسیح جنانه،  جزيل الثواب، وأن يشمل الفقید

وأن يجعله في جوار ربه مع الذين أنعم علیھم من النبیین والصديقین 
أولئك رفیقا، وأن يجعلھم من عباده المؤمنین الذين صدق  والشھداء، وحسن

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتھم مصیبة قالوا إنا هلل وإنا "فیھم قوله عز وجل 
 ."إلیه راجعون، أولئك علیھم صلوات من ربھم ورحمة، وأولئك ھم المھتدون

م، وإنا هلل وإنا إنه سمیع مجیب وباإلجابة قدير، وال حول وال قوة إال باهلل العظی
  .إلیه راجعون
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