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 "ا����ن وا�
	�ر"���ة 

29-11-2009 

 ا���� ا������

 821: ا���د

 ��
� ا�� ��

�()"وزارة : !�&%$#� ا�� � ا��"! 
 "ا-,�د وا�+�اع وا�

� ا���اء ��ن أ��� ��� ����� : ا�
	�ع ا���������) ��4�5 50(ا0/ا.� �-,'+ آ( ه!ا ا�)'د  %�$ # ه!  ا
 ،'�.���، وآ�ن �8�4 ا
�:��
� ا�;� <�4/��، "2&��1 �0�&� /.&�"ه� أن D;�ن ا��BC  <4 أرى أ?< ��=�ن 

-Fرات اH5 B� تIؤ�KL M-%�ء و���ت ا�NO د أن�PQأن ��ب و ):�K���K، آT$ أ�	S اL �Q أرد $Tآ U.رى، و��
�� .W .��ل ��5' ��	
�، UKX ��L UYKF أ���-��� إن �4ء ا�Y\�Iم إ# ا�,�ا:< ا�]4 S�._��T �5-�ح 

 .ا�I-[���ت، آ�Y و�'ت


cال �bج D,�ل # �dF e : $.؟ رg(h ����	
�  �5ذا �� M5 k�8 ر:�j ا�-���D أن أi ���'ى أY:�,�أراmn ا
 �D��-��k�d ر:�j ا ���P-
g��، واT��Y8$ إ# �5 .�و�$، وا
-)'دت h�;�� ���No%�ء ا�ا p�ا�W ���ت، i �Q ذ

� q5 i( ه!  ا0I/ا.�ت,��
 �r اء���� ا������ وأ�L M!آ�ت أن ه!  ا��F ،�5�L �D's   ده�'� ��h ،ات!���
  $	K���  11ا���در �Dم ا��D2005  p��، آ�ن ذ-0c5 �5�;. )�;�-�� �'D'ة D��5 ت���]4 BY� ��4�5 �%�� $wn�h

� B5 ا�;��ءات ا�B;x W أن c4 �D'Lو?����F '�	�� ا�L W/دد ه!  ا�DIم، B5 أن ا(:���إI . ردا ��� ��j اا
�، وI وزارة�K�T��،  أ�M �0رت }�!اك ا�I-!ار إI ���و�8، وه� أI أ�L# وزارة ا���wون ا���و0' ���ت  ا

 �F{ 5;�ن i ل�	,�
-�ر(ا�I-!ار ا�	':�، و�4وط ا'�� ا(-(L (اك!�{ 'h�� .�h< أآB 5'��ا ��i ��T ا

�� ��Yd.� و.~ �	�'ى، و4	�{� �L وزارة 'nأ >�h ،أ?< أ��وا ��4�>، ر.$ أ�' �4و�8، /�i ا�-��ر �dFب ا
 �N-��، ��h-'�$ وزارة D'n'ة وا%��F"وزارة ا()�
، و.'دت i �N-YN5 أن �N5 #�-Lم "-,�د وا�+�اع وا�

  Sآ� <	��� >��(�� r!ا ا��)k ا�
�
� ا��T	��( ا;�L '�(T��' ا�n	�رى، ��!آ�ر وا���ث ��� ا��Kاء، TP-�ا
 �D وه�ت ��'، وه�ت �Nn �Dد ��YKح �h:�، وه�ت �D زرا�TP-���� �bر�� 5	'�� �8ل ا��gF B5 ،$0ل h/ة اn

� وإ�'اع �YTL �D وه�ت ،�Y(L (!!) $�0 ،SYNh ء�KD أن B5 �h�F ST� $(nا�L ،0/احIه!ا ا ��(5 # $�Y-اآ U.و
M	��-KL ى�Fأ ���' ا��'ا�� ه! ، وأ�� �B وزارة 5'�TP-�� اD�;. B� '(-أ� . 

 ��(5 # $.I  �N-�
< "وزارة ا��زارات"وزارة D'n'ة ��5\�، و�;�NT �'ت وا�'ة ، %Iا $YN�-
، وD	'و أ�M ا
�<، وه!  ا���Pن، �T-�
�ت، �K�� i $�0 إذا آ�ن ه�Tك ._ب �YKD ا=_ب ا��M8 {!ا ا=P<، وه!ا ا��K�� اT� B5

� D'n'ة  �/ع وه!ا ا��5��H، وه� D-�# ا=;< �8ل ه!  ا�UTK، وأن ه!ا ا=_ب � D/دد i أن T� �T� �N�YKD  

�ت، ���وف ��K��اN�nوو ���Y�hذا I أ0/ح أ�� وزارة D'n'ة �,� �Y8.� و�'م ��'ى، ���  !! I �' أ?� وا0)

��س؟ .\�� L��ر NKD( ا���ل,�
�ت، ه� j�� : )q5 ا��K�� اT� ��� �
��ر.$ أL��ر أن وزارة ا��زارات، 0
"�5�;��، و " اT��L�;�� ا�	��ة D,�م 5,�م أى ور0�" ا�;�i"�5 أوراق ا	(� i  B5 ن�h ، �T��L�;�B5 أوراق ا

 �TP��
�ت(��D( ه!  ا��زارة أو ا��K��m أن) اd-KL $أ� �T��L�;�" I"�,L �' وأن L;�ن �j�� S ا�_ا��h ،�D ا
�;��5 ���-	�ر  و�'ا، وأن L	�� �S ��ى ور0� آ��$، إ�، ، إذن �gh' أن وزارة ا��زارات، أو ��  �T�

 �5�;�� ا��qQ ت ه!  ه��
��K� . �;( ا�دوار .kK 5,-\� ا=�ل   ه!ا، إذ I �' أ?� �r ا=� أن L,�ما

��# أن �dDح � $�YKh ،ة'D'ا� �Lوزار ��(5 'D'� ��� MT�(D I �\5�� )O �0س، إ# أن ا����,����< و��ح ا
 :��ذW. �F{ �n أL	U ا��qQ # �L�h ،�5ل }�F ه;!ا

gq5 ،ه�ة�,�� ا(5�n �D'5 ر أن��L '0ا��رج، و i درة�T�، 0' ا
-,	( 5	)��� ��{� �)' ��دS-q(� B5 SL ا
 k��-KL �� B5 آ���ت ا��5)�
	� i أى آ��T5 ���;5 S� '� � ��['م وST8 �-�را e ،�KY�-5 إن �D'5 ا��5)���د 

 ،S���)�.�Y8 ب�-KL وزارة B� ا�ن وأ�� أ�� W��. )q5 ( B5 دة��-
Iر .��� ��� ا�,h ،':�(�آ��ءة ا�	)�ث ا
� �Y� #�-Dد�، وأ%�ه� ��S آ� ��TD 0-�  –أنc5 ����ت" –و�;�� ا�
�ف "آ� ،���;�، ورأى أ��Y(� Sدr SL!  ا

B5 B;Y-D   ��S ذ�p ��ن D�	> أهg �ن D-�# إدارة ا��5) <YKD �Qت، ور���;�آ�T5 ��� U. �N�k  أن U� �KTD ا
5� �D'5ه� gK��� . 

 <\Lزارات"�5 دا5$  : # ا���0إ��� gF B5ل  ه!  D'n'ة ���5، " وزارة ا
�Khف D-�'د دوره� B5 واm0 ا��Yر
 ��5gه �w4�� اب، ���8 ه��P-
� 5	��4ة أو ا��dL �5	S آ( وزارة �NT5 أوI ��ول، e إ?� �L B;�ن �K5 )bء

 ه;!ا

 kD�,-��� �� : ه;!ا �;MT �'ت �h\�$ أن أ
�رع �-�'�N5�N5 'D و

 �NT;x ه� وزارة– B���� اw��Q-  ،م��T��m، وا��rم، واYK-��m، واP�-�أن c4 #�-Lون ا=\�رة، وا�-�D�T، وا
 ،���، وا�'Fـْ(، وا��¡ج، وc4ون ا�;�د.U، وأ�5ر ا�)�U�8، وا�U�YN ���ا:D�rوا ،<���-��>، وا��-�وا�;gم، وا

 p��-�'D'��� وSn ا وا�U�nc ا.-�ا:��، وذ) .p� )أ�-,' أ�n�D I S' أو�> B5 ذ

¤_. ¥$K
� i ا��h'، وأ��-;��ا�;�ن B5 ر:���T5 SKدا �;) ا�k��T   روح �D ز�5ن �D #�(L ز�5ن �'ت 
� أو#، وا�!ى أ�'ى ا
-)'اد  )أ��(وا�,�ارت Y:�,آ UKYا� U�4أن أ0/ح ا�� �����، وه� ا=_ب ا�!ى أ�Lح # ا

/���dح �0ا:< ا���	L <�4).. .g	0 ا���( 

�� و+

�L �T\�ب �. ���'� ؟!!0'م k�,L �)' 5	�راة آ�ة  ه( ه!ا و0$ اr_ل ��¦ ���;<؟، وا

 ا=�ب دا:�ة �U أ�_ ��'�YN\(� ��� BD ا�	)§، �M(5 g وI ه'ف؟

 أBD اr_ل وأBD ا�'؟؟ 

�� D,�لT�� gq5 �Y:أآ�ر دا: 
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 "اFG#�ل ا�>#�دع +��CDرة وه8A B@�ن، �<= ا�>#�دع ;�ت :�ا 7 ه78 561ف"  


�، أ�0ل�� :و0

�<= ا�Dب ، )أو D,�'ون( آ�RS ا�Dب ا�>�وس وهB 7 61&�ون OP$,1 ا�MNم ا���س �
�K$C 2"�راة آ�ة �Iم، "  
�"�� 7 M� ".��6م  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


