الدارالبيضاء في  6صفر 1439املوافق ل  26أكتوبر2017
املوضوع  :رسالة مفتوحة ملستخدمي وأطرومديري شركة نقل املدينة

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى الصحب واآلل والتابعني
سالم تام بوجود موالنا اإلمام
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اإلدارة والسيد املدير العام بالنيابة مشكورين على تفهمهم وثقتهم الغاليةَ ،خ ُل ْ
ص َنا إلى أن مصلحة نقل املدينة اليوم لم تعد
تتقاطع ومساري املنهي .وعليه ،وبالنظر إلى ارتباطي بمجموعة صندوق اإليداع والتدبير ،فقد تقرر إلحاقي بشركة أخرى تابعة
للمجموعة .هذا ونظرا لخصوصية ارتباطي برجاالت نقل املدينة ،ارتأيت أن أوجه لهم هذه السطور عساها تكون عزاءا لي في ما
مض ى من األيام في رحاب هذه الشركة الشامخة بأناسها الصامدة بصبرهم وتفهمهم.
جدير بالذكر على أن ما يربو عن السنوات الستة التي قضيتها بينكم لها خصوصية تختلف عن تلك التي قضيتها خالل ما يناهز
العقدين من الزمان في مساري املنهي .وقد روى اإلمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رض ي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال" :ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ".وكلمة الشكر هي أقل ما يمكنني أن أقدمه لكم كافة ،فرغم الظروف الصعبة
واملحيط املعقد لهذا القطاع الحساس ،تعلمت منكم الكثير سواء على املستوى اإلنساني أو املنهي ،من صغيركم قبل كبيركم،
وأنا جد فخور بحملي إلسم "جواد" بصفة دائمة اآلن في رخصة السياقة الخاصة بي.
كما أود أن أطلب املسامحة من الجميع ،صغيركم قبل كبيركم ،ملا أكون قد قصرت في حق بعضكم أو تجاوزت في حق البعض
اآلخر ،وهذا أغلب الظن ،فال يسلم بشر من الخطء ومجنون من يبرئ نفسه منه .غير أنني أؤكد لكم أن طويتي ،التي ال يعلم
مكنونها إال العلي القدير ،لم تكن في يوم من األيام تقصد خطءا أو تتحيز عنوة أو تظلم عن إدراك وسابق إصرار ،إنما هي
عثرات البشر الذي ال يعلم الغيب ويتعامل باملشهود .فاملسامحة املسامحة وهللا يخرج السربيس بخير للجميع.
وفي األخير أتمنى صادقا للجميع التوفيق والرشاد ،ولهذه الشركة املباركة بأهلها ،اإلزدهار والرقي وإصالح الحال واملآل ودمتم في
رعاية هللا.
العبد الفقيرإلى هللا تعالى

موالي يوسف الودغريي اإلدريسي
مديرالرأسمال البشري ...سابقا 😊

