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دات، إذا آ�ن ا
�	��� أ���                   ��
�� ���� ی�م أو            ا��ل 
%��زراء !�  ا���' (�'  ً*
ل می�، م+


���0رة ا.داری��-�:	��9- ...)) ا�����7ا ا
��	وت�6....  4 ت2!���ا((�
���- ا%;
��ن م��?� ا
��  ه��=> ا�م:��
   -@AB��

�6،           ))... 4 ت2!��ا  ( (  ا�C��
ر اDE ر و أن م���یت �)ی)ة م6 آ*Fوه�=ا ی@?�  أی

ل 
�� ر��� .ا
�زراء، �4) وأن ی;�ن خ�!�، أآ0	 م6 خ�ف         �@) ا
�زراء تGت   ' @�� وه4Jء �
�L�7�%ی�ن، إن ث��رة                
����ری-، !�  ح)ی��0 �%�  شش�- اA
�R	ى م6 ا.��ن می� ح	رت   15ا
 ا

!�ا!S ت2.. .ا
�2ف. 

�-...  أو إرهبم�6 '�	  أم�م أ���ب ا
�	وت�6، 
���         ه�?،      وا
��2ف   �C��
. و
;?� ا
�2ف م6 ا

         -�7
2����ن ا
��2ف م�6 ا4ت��م، �U
ء  م�6 ا4ت��م      ا
��2ف . .ا�+�V�   ن���U
زةأ ا� W�@� 6:و� ،
��ن15��)ًا �)ی)ا �@) U
 . می�، '�ام� اح�	ام س�دة ا

 
**** 

 =�
ن    
و�! Z اء	��وت�6، ه� ��\        ولا] ا.	
�@U)ة ا
%�ا�[ ا
U)ی�-  ا
��%��، ا���7ا ا
ه� حR	  ...  ا
�@���'-، !��  آ��_ م�'��^،    
�@)ی%�،ا
�Uا����6 و ا
��U	ارات ا
���زاری- ا��
 وت+����	ه م��6 آ��_ م�� ی���0	   

ت، وی@+��_ *��U@
ه���	 ا�A

[ اRرة . م��*���
���� )) ا
��	وت�6 ((4ن ،���_ أن ...  ا���� ش��	م@��?ه
ج ی��- �9	ورة إدار )) ا
�	وت�6 ((���a
  ،��%��
ن ا�و 
;��6 ... .ا
)و
�-  وح���Uق 
:��Uق ا]!�	اد   و��9

�+%�ب 
�@�ق ه� ا
و ه=ا ا
?�\ یcA أن ی�� �V�	اءات '����- س%��-، تR)ر ... .���7ا
	وت�6 ا
     -R��2�
��ن، و ا
U	ار ا
�زارى ی@)
� '	ار   ... م�6 ا
��A- ا' �
���ن ی@)U
و 4 ی�;6 . .وزارى!
! 6�
�C��
��أن ��	ك اUی	e س%��� وG� _وت�6، آ	
��ا'^، ی?��7ن ا
ه? ی�;6 أن .....   م2�%\ ا

 9�7
 .ت:_ ا
 

**** 
ء إدارى �)ی���) ?����  ���
ج إ��S�R���7ت و  .... ا]م���	 إذن ی:���
����  ت:;���� ا
م���- ا@
ی���F^ ا
����Uا�) ا

ت ��L�A
د                .... ا�'  
����_، إ4 ا
����	 و ا
ج !�� ا��  4 ی:
��ا'�^ ا
@)ی)ة ا
ة إداری-  ه�=ا ��)ا ا
،-��ر واR� ه  اخ���دات .ا.�	اءات ت��7 أن م��U
�f%2 م6 ا
�  ی	مL  و 4 م�	ب م6 ا
ا
 ���
ت  ا
��م�� ،)) ا]خ�*ر (( آری;ت���	 إ�R�2B� )) 6وت�	�
و ))... ح����دة ا
��7U_((و ))... ���*)> ا
وى ((���
ت   ))... ا�R2وه  ش     %�، �_ إن أح�) ر�c ومR+7       ا.Seق
��g آری;ت�	ی- 

       �Bی م6 ا
�ا'^ ا
=ى �@��ت 
��g !  ح�- ا
        . ح���6 ی����ح��R2B
 ت�:	ر أنوم0_ ه=> ا
     h�U! ��2ف
ت�      ت:	ر   أن��_ ه�  !�  ح�- ا
          ... م�6 ا!	Rة ت:;� آ_ ت(�� -�%U�
Z ... م6 =
و

ت   .  !  ت+�ی	ه ی;د ی;�ن م��Cس م?�      ا]م_!�Vن   �%U@

� أن ه=> اJ�
 ت��+	 �%  م�ا'^ هم-    وا
ر و ا
*?�ك�0�د وا4سR�رة و ا4'A�
4ت اAم  ! -E ....و أسس�-، وخ

 
**** 

��- آ*��	ة   ��
          .   اU��*+ت 	�i�ه��	 ت?�A
 س	ی@ وخ�E- أن ا�%��.. .ا
��م�- م%��س، !  ح�ت��    
��ا م6 آ0	ة م ت	دد م6 ش@ر Cح�@) أن سSE.ام� .. ا4دارى �%  م)ى �B	ی6 
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�U) آن      15      
 اUی	e ی� و ا
=ى .ا
@	��-ث�رة !  تریl ا
:	وب  أآ���	 ا
=ى ی�S@! _0     6 م
�� إ
�� أن ی;�ن (�15 �� ثUی	e ی����ری-، ') شء ا.داری-ا
  ا
�0رة  مA
، و إذا آن ر��� ا


�- أمم     �C��
ل.. .ا
c@Bأن ی@%6 ه=> ا�@
��) ا  ! ��ه�	،م6 ، وإذا آن �@_ خ+�A
 شه)ا ا
�%�  ا
:;��م-    ...       _;� <�Jس�ت   ا
��9ح،!�Vن ه�=ا م@?
 ا
)س��ری- أن ت;�ن  أ�� ی+%c م6 آ_ ا


- أم�م    ... وأن ت;��ن م�	ا'*-   ..... .م�?7=ة �Cوأن ت;��ن م�� c@B�
 وه�=ا !�  �+ق ح�U ا
=ى �f   .ا
م- 
%)و
- م^ �%�� ا
)س��ر م6 أ�� @
س- ا��

-رةاا
�زیF^ ا�C��
 . ا

**** 

�^  أت�?�     وآ��   س،  أن ی+?�

%�0رة  ا -�%��واأیU	، �)4 م6 أن ا.داری- إ��	اءات �?� ..  آSم

           Z:Fه�� م� 
-  -وه�?ك م�6 ا
;�Sم م��C��
!- ه�  ا:R�
!%�� م6 ا
A)ی- !  شo أن ت?B	 .  و ا
�6 ا.دارة،    أى وزارة، 
;�_ '�	ار یR)ر، م6       )) 4زم�- ((اpن   (�@� دی�إن ه=ا  و
� آن '	ارًا 

 ...ا
U	ار E)ر ت?�7=ا 
%�0رة ا.داری-
 
 
 




