ٓإعغس قٔح٣س جُ٘ٔش جُؼشذ ٢ك ٢جُٖٔ٤
ؿ.خ9207 :
ف٘ؼحء – جُؿٜٔٞس٣س جُ٤٘ٔ٤س
ؾٞجٍ+709 999710707 :
كحًظ+709-1-992179 :
ذش٣ذ ئٌُطشcontact@yemenileopard.org :٢ٗٝ

"جُؼَٔ ٖٓ أؾَ ضٔحٕ ئدجسز ٓغطذجٓس ُوطؼحٕ جُ٘ٔش جُؼشذ ٢جُط ٢ضؼ٤ؼ ذحٗغؿحّ ٓغ جُٔؿطٔؼحش
جُٔكِ٤س ك ٢جُ"ٖٔ٤

"أصدقبء انًُس انعسبٍ"
أًػش ٖٓ  022ػضٞج ٖٓ أٗكحء جُؼحُْ!
تحدَث زقى َ 18 :11ىفًبس 1212و

عدد خبص بًُبسبت انركسي انسُىَت األونً
أػضجت ٢أفذهحء جُ٘ٔش جُؼشذ:٢
ئٕ ٓح ٗكح ٍٝإٔ ٗ٘ؿض ٙك ٢جُٔ٣ ٖٔ٤ػَ غٞسز كٛ ٢زج جُٔؿحٍٝ .جُػٞسجش ضكطحؼ ُشؤ٣س ٝئفشجس ٝٝهص  ٢ٌُ٘ٝػِ ٠غوس ذأٗ ٚذؼذ
هشجءضٌْ ُٜز ٙجُ٘ؾشز ٝجُط ٢ضأض ٢ك ٢جُزًش ٟجُغ٘٣ٞس جألُِٔ ٠ُٝإعغس ،كغٞف ضطلوٓ ٕٞؼ ٢ذأٗ٘ح ٗٔض ٢ك ٢جالضؿح ٙجُقك٤ف.
ئٕ ٛز ٙؾٜٞد ضؼح٤ٗٝس ٣غ ْٜكٜ٤ح جٌُػ٤ش ٖٓ جألؽخحؿ جُز٣ ٖ٣ؾطشً ٕٞكٛ ٢ذف ٝجقذ .ئرج ً٘طْ ٖٓٔ ٣وشؤٛ ٕٝز ٙجُ٘ؾشز ،كاٌْٗ
ؾضء ٖٓ ٛزج جُٜذف ٝأضٞؾ ٌُْ ٚذحُؾٌش العطٔشجس ؾٜٞدًْ جُٔخِقس .كِٞالًْ ٓح ٝؾذش جُٔإعغس ٝالعطكحٍ ضكو٤ن ٛذك٘ح.
ٓغ خحُـ ضٔ٘٤حضٝ ٢ؾض َ٣جٓط٘حٗ،٢
د٣ل٤ذ
 .1انًؤسست تحتفم بعُد يُالدهب األول :ضكطلَ جُٔإعغس جُ ّٞ٤ذؼ٤ذ ٓ٤الدٛح جألٝ .ٍٝك ٢ق٣ ٖ٤رذ ٖٓ ٝجُٔ٘حعد إٔ ٗٔ٤ض ٛزج
جُ ّٞ٤ذلؼحُ٤س ئػالٓ٤س ٓغ ٗٞع ٖٓ جُطٜ٘ثس جُزجض٤س ،كاٗ٘ح ٗلضَ ذرغحطس إٔ ٗٔض ٢هذٓحُ .وذ كٔ٘ح ذؼَٔ ؽحم ضؿحٓ ٙلحسهحش فؼرس
ٝذحُ٘ظش ئُ ٠جُوذس جُز ١قوو٘ح ٙك ٢جألغ٘ ٢ػؾش ؽٜشج جُٔحض٤س ٗش ٟأٗ ٖٓ ٚجُٔرٌش ؾذج إٔ ٗغطش٣ف ك ٢خضْ جُؿٜٞد جُكػ٤ػس
جُط ٢ضرزٍ ٖٓ أؾَ قٔح٣س جُكٞ٤جٕ جُٞط٘.ٖٔ٤ُِ ٢

يجهس أيُبء انًؤسست (يٍ انُسبز عهً انًٍُُ) :جُغ٤ذ ٤ٛػْ ٓكغٖ جُؼٓٝ ٢٘٤ؼحُ ٢جُذًطٞس ػرذجٌُشْ٣
جإلس٣حٗٓٝ ٢ؼحُ ٢جُغ٤ذ ػرذجُشقٖٔ كضَ جإلس٣حٗٝ ٢جُغ٤ذ د٣ل٤ذ عطحٗطٝ ٕٞجُغ٤ذ ػذٗحٕ أقٔذ ُؾ ّٖٔ.
شركة توتال يمن لالستكشاف واإلنتاج تدعم حماية النمر العربي في اليمن

 .1انتدزَب فٍ عًبٌ َدشٍ يسحهت جدَدة فٍ حًبَت انًُس انعسبٍ:

ذؼذ قٞجُ 17 ٢ؽٜشج ٖٓ جإلػذجد  ،أؾش ٟكش٣ن جُٔإعغس ٓإخشج ضذس٣رح ٌٓػلح جعطـشم أعرٞع ٝجقذ ذٞجعطس خرشجء ضحذؼٖ٤
ُٔؾشٝع دسجعس جُ٘ٔش جُؼشذٓٝ ٢ؾشٝع جُٜٔح جُؼشذ٤س كُ ٢ػٔحٕٝ .خالٍ جُطٞجؾذ كُ ٢ػٔحٕ ُٔذز أعرٞػ ،ٖ٤ضْ ض٘ظ ْ٤سقِس ذش٣س
ُِٔطذسذٞ٣ :ٖ٤عق ٓكؿد ٝئذشج ْ٤ٛجُٞجدػٗٝ ٢حفش ػغٞط ٝجُذًطٞس ٓكٔذ جُذػ٤ظ ٝػٞك جُؼٌرشٝ .١هذ ؿحدس جُلش٣ن
ٓذ٘٣س ف٘ؼحء ك 07 ٢أًطٞذش ٝجُطوٞج ٓغ صٓالء ْٛك ٢جُلش٣ن ٓحُ ٢٘٤ذ٤ط٤ص ٝد٣ل٤ذ عطحٗط ٕٞكٓ ٢ذ٘٣س جٌُٔالٝ .ك07 ّٞ٣ ٢
أًطٞذش ،ضٞؾ ٚجُلش٣ن ئُ ٠قٞف ق٤ع ضحذؼٞج ٓحُُٔ ٢٘٤ذز  ٖ٤ٓٞ٣ػ٘ذ سفذٛح ٌُحٓ٤شجضٜح جُٔخل٤س كٓ ٢كٔ٤س قٞفٝ .ذؼذ جؾط٤حص
كش٣ن جُٔإعغس ُِكذٝد كٞٗ 1 ّٞ٣ ٢كٔرشً ،حٕ ك ٢جعطورحُ ٚجُٜٔ٘ذط فالـ جُٔكزٝسٝ ١جُغ٤ذ خِ٤لس جُكشعٞعٓ ٖٓ ٢ؾشٝع
جُٜٔح جُؼشذ٤س ًٝزُي خر٤ش جُ٘ٔٞس جُغ٤ذ خحُذ جُكٌٔحٗٓ ٖٓ ٢ؾشٝع دسجعس جُ٘ٔش جُؼشذٛٝ ٢زج جُٔؾشٝع ٣رزٍ ؾٜٞدج ٓ٘ز 19
ػحّ ُكٔح٣س قٞجُٔٗ 02 ٢ش ك ٢ظلحس.

(ٖٓ جُ٤غحس ئُ ٠جُ :)ٖ٤ٔ٤ض ّٞئ٣لحٗظ ٝػٞك جُؼٌرشٞ٣ٝ ١عق ٓكؿد ٝدجسًٞٓ ٞعٌ٤ِ٘٤حس ٤ًٝل ٖ٤سعرٝ ٢د٣ل٤ذ عط٘حضٝ ٕٞئذشج ْ٤ٛجُٞجدػ٢
ٝفالـ جُٔكزٝسٝ ١خحُذ جُكٌٔحٗٝ .٢جُؿحُغ ٖٓ( ٕٞجُ٤غحس ئُ ٠جُٗ :)ٖ٤ٔ٤حفش ػغٞط ٝخِ٤لس جُكشعٞعٝ ٢جُذًطٞس ٓكٔذ جُذػ٤ظ ٝكضَ
جإلس٣حٗٓٝ ٢حُ ٢٘٤ذ٤ط٤ص.

ذؼذ ئٜٗحء جُرشٗحٓؽ جُز ١أػذ ٙخحُذ ٝصٓٛ ِٚ٤حد ١جُكٌٔحٗ ،٢ػغٌش جُلش٣ن ُٔذز عطس أ٣حّ ك ٢ؾرحٍ عٔكحٕ ٝهحسز ٝهٔشٝ .ك٢
ًَ  ،ّٞ٣ضْ جُو٤حّ ذشقالش ؽحهس ُِٞف ٍٞئُٓ ٠خحذة جُ٘ٔٞس ق٤ع ُػ شضص ُ٘ح ػالٓحش قذ٣ػس ُِ٘ٔٞس ً٘ٝح أ ٖٓ ٍٝسأ ٟفٞس
ؾذ٣ذز ُِ٘ٔٞس ٝجُط ٢ضْ ضغؿِٜ٤ح ذٞجعطس جٌُحٓ٤شجش جُٔخل٤س خحفس ذٔؾشٝع دسجعس جُ٘ٔٞسٝ .ك ٢ضطحذغ ٓػ٤ش ُألقذجظ ،صػْ
ٗحفش أٗ ٚسأٔٗ ٟش ػِٓ ٠وشذس ٖٓ ٓخ٘ٔ٤ح ػِ ٠ؾرَ هحسزٝ .ػ٘ذ ٓؼح٘٣س أهشخ ًحٓ٤شج ٓخل٤س (ػِ ٠ذؼذ ًِٓٞ٤طش ٝجقذ كوظ ٖٓ
جُٔخٝ ، )ْ٤ؾذٗح أٜٗح هذ عؿِص فٞسز ُ٘ٔش رًش ذقكس ؾ٤ذز ٝرُي هرَ عحػط ٖ٤كوظ ٖٓ ئذالؽ ٗحفش ُ٘ح ذشؤ٣طُِٔ٘ ٚش٣ٝ .طْ
جإلػذجد قحُ٤ح ُطوش٣ش ًحَٓ ق ٍٞجُطذس٣د جُز ١أٗط ٢ٜكٞٗ 9 ٢كٔرشٗٝ .ط٤ؿس ُٜزج جُطذس٣دُ ،ذ ٟجُ ٖٔ٤جٓ ٕ٥ؿٔٞػس ٖٓ
جُرحقػ ٖ٤جُز ٌِٕٞٔ٣ ٖ٣خرشجش أ٤ُٝس ك ٢جُطشجتن جُلحػِس ٝجُط٣ ٢غطخذٜٓح صٓالؤٗح جُؼٔحٗ ٕٞ٤ذقٞسز ٗحؾكس ؾذجًٔ .ح إٔ ٛزج
جُطذس٣د جُزٔ٣ ١ػَ خطٞز أعحع٤س ُِطؼح ٕٝجُٔغطورِ ٢ذٛ ٖ٤حض ٖ٤جُذُٝط ٖ٤جُشت٤غ٤طُ ٖ٤كٔح٣س آخش جُ٘ٔٞس جُرش٣س ك ٢ؽر ٚجُؿض٣شز
جُؼشذ٤س هذ  ٌٕٞ٣ػِ ٠هذس أًرش ٖٓ جأل٤ٔٛس.
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خحُذ ٣ؼشك ُ٘ح فٞسز ؾذ٣ذز ُ٘ٔش ػِ ٠هحسب ذطحهس جُزجًشز

أغش قذ٣ع ُ٘ٔش ػِ ٠ؾرَ هحسز

ئٕ جُٔ٘ف جُٔحُ٤س جُٔوذٓس ٖٓ ؿشكس أذٞظرُِٔ ٢ؿٔٞػس جإلٓحسجض٤س ُِطحس٣خ جُطر٤ؼًٝ ٢زُي ٖٓ ٓؿٔٞػس ؾش٣لٖ ٝجُٔإعغس
جُٞط٘٤س ُِطرؾ ٝجٌُرش٣ص ؾؼِص ٛزج جُطذس٣د ٌٓٔ٘حٞٗٝ .ؾ ٚؽٌش خحؿ ئُُِٔ ٠غطض٤ل ٖ٤جُؼٔحٗ ٖ٤٤جُز ٖ٣أػذٝج ُ٘ح ذشٗحٓؿح
ٓٔطحصج ٝهذٓٞج ُ٘ح أسٝع جعطضحكس ٓٝشجكوس خالٍ جُرشٗحٓؽٝ .ضْ ًَ ٛزج ذشػح٣س ًشٔ٣س ٖٓ ٓؼحُ ٢جُذًطٞس جُؾ٤خ /طحُد ٛالٍ
جُكٞع٘ ،٢أٓ ٖ٤ػحّ ذذٞ٣جٕ جُرالط جُغِطحٗ ٢جُؼٔحٗٗٝ .٢كٖ ٗططِغ ئُ ٠جعطضحكس جُلش٣ن جُؼٔحٗ ٢ك ٢ص٣حسز ٓٔحغِس ك ٢جُشذ٤غ
ًٝزج ض٘ظ ْ٤دٝسجش ضذس٣ر٤س أخشُِ ٟلشم جُٔغطورِ٤س ٖٓ جُرحقػ ٖ٤جُ.ٖ٤٤٘ٔ٤

َ .3تبئج أونُت فٍ حىف :ذذأش دسجعس جُ٘ٔٞس ك ٢قٞف ك 00 ٢عرطٔرش ٝؾشش ذقٞسز ٓغطٔشز ُٔذز ؽٜش ٖ٣ضوش٣رحٝ .هذ
ػِٔص جُرحقػس جُٔططٞػس ٓحُ ٢٘٤ذ٤ط٤ص ٓٝغحػذٛح جُٔطذسخ كضَ جإلس٣حٗ ٢ذؾٌَ دؤٝخ ك ٢ئؾشجء ُوحءجش ٓغ جألٛحُ ٢ذٔ٘طوس
قٞف ٝجُو٤حّ ذشقالش ئُ ٠جألٓحًٖ ٝجألقشجػ جُٔ٘ؼضُس كٓ ٢كٔ٤س قٞف ذكػح ػٖ ٓٞجهغ ٓ٘حعرس ُطشً٤د جٌُحٓ٤شجش جُٔخل٤س.
ٝفِص جُٞقذجش جُٔؾـِس ئُٝ 10 ٠قذز ٝهذ جعططحػص ٓحُ ٢٘٤إٔ ضِطوظ فٞس ٝجضكس ُِزتد جُؼشذٝ ٢جُضرغ جُٔخطظ
ٝجُٞؽن ٝػذد ٖٓ أٗٞجع جُػذ٤٣حش ٝجُطٞ٤س جُقـ٤شز ذٔح ك ٢رُي جُٞذش جُقخشٝ ١جُكؿَ جُؼشذًٝ ٢شٝجٕ جُكؿشًٔ .ح
جُطوطص أغش ُغ٘ٞس ًر٤ش ٝجُز٣ ١طلن ػذد ٖٓ جُخرشجء ػِ ٠أٗ٣ ٚوغ ك ٢جُٔ٘طوس جُشٓحد٣س ذ ٖ٤جُٞؽن ٝجُ٘ٔش جُقـ٤شٗٝ .ط٤ؿس
ُِذٝسز جُطذس٣ر٤س جُط ٢أؾش٣ص ك ٢ػُٔحٕ ،ضؼِٔص ٓحُ ٢٘٤ضو٘٤حش خحفس ذركٞظ جُ٘ٔش جُؼشذٗٝ ٢كٖ ػِ ٠غوس ذإٔ ضِي جُطو٘٤حش
عٞف ض ض٣ذ كشفطٜح ُطٌ ٕٞأ٣ ٖٓ ٍٝقٞس ٗٔش ػشذ ٢ذش ١ك ٢جُٓٝ .ٖٔ٤غ رُئًٝ ،ح هحٍ كضَ ،كإ ٛزج جألٓش ٣ؼطرش أعٞأ
ٖٓ جُركع ػٖ ئذشز كًٓٞ ٢س ٖٓ جُوؼ ٣ٝططِد قظح ٝك٤شج ئُ ٠ؾحٗد ًَ جُؼَٔ جُؾحم ٝجُٔػحذشز جُط ٢ضرزُٜح ٓحُٝ ٢٘٤كضَ
ُطكو٤ن ٛزج جُٜذف.
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أقذ جُزتحخ جُؼشذ٤س جُط ٢ضْ ضق٣ٞشٛح

قٞ٤جٕ جُٞؽن أقذ أغ٘ ٖ٤ػِ ٠جألهَ ضْ ضق٣ٞشٔٛح

أغش ُغ٘ٞس ًر٤ش

ضرغ ٓخطظ ٣وطل ٠سجتكس جُطش٣ذز

Photo CEDT

ًػ٤ش ٖٓ ٓؼشٝضحش ٓحُ ٢٘٤ضظٜش كضُٜٞح أًػش ٖٓ خٞكٜح ٖٓ جٌُحٓ٤شجش
ٔ٣ػَ ذكع ٓحُ ٢٘٤جُٔشقِس جأل٤ُٝس ٖٓ ٓؾشٝع ذكع ُٔذز ػحّ  ٍ ّٞٔ٣ؾضء ٓ٘ ٚف٘ذٝم ٓكٔذ ذٖ صج٣ذ ُِٔكحكظس ػِ ٠جٌُحت٘حش
جُك٤س ك ٢أذٞظر.٢

ٗٝكٖ ٗؼّذ قحُ٤ح ذشٗحٓؽ ُٔؿٔ ٞػس ٖٓ جُٔططٞػ ٖ٤جألؾحٗد ٝخش٣ؿ ٢جُؿحٓؼحش جُ٤٘ٔ٤س ُٔٞجفِس جُركع ػ٘ذٓح ضؼٞد ٓحُ ٢٘٤ئُ٠
ذِذٛح كٜٗ ٢ح٣س جُؾٜشٝ .أ ١ؽخـ ٣شؿد ذحُٔغحٔٛس كٛ ٢زج جُركع ،ػِ ٚ٤ئسعحٍ ع٤شض/ٚع٤شضٜح جُزجض٤س ئُ ٠جإل َ٤ٔ٣جُطحُ:٢
contact@yemenileopard.org
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 .4انفُهى انىثبئقٍ نقُبة انجزَسة حىل جهىد انًؤسست فٍ حًبَت انًُس انعسبٍ فٍ انًٍُ وانًقسز عسضه فٍ َُبَس:
ك 00 ٢أًطٞذشٝ ،فَ كش٣ن فـ٤ش ٖٓ ؽشًس غ٘ي ضحٗي كِٔ٤ض كُ٘ ٢ذٕ ئُٓ ٠طحس ف٘ؼحء جُذٝ ٢ُٝرُي كٜٔٓ ٢س ضٜذف ئُ٠
ئٗطحؼ كٝ ِْ٤غحتوٓ ٢ذضٗ ٚقق عحػس ُو٘حز جُؿض٣شز جإلٗؿِ٤ض٣س٣ٝ .شًض جُل ِْ٤جُز ١ػ٘ٞجٗٞٔٗ" ٚس ك ٢جُؾطحء" ػِٓ ٠طذسذ٢
جُٔإعغس ئذشج ْ٤ٛجُٞجدػٗٝ ٢حفش ػغٞط ٝخرشجضٜٔح خالٍ جُٜٔٔس جُطذس٣ر٤س ك ٢ػُٔحٕ .ضْ جُطق٣ٞش كٝ ٢جدػ( ٚػٔشجٕ)
ٝقضشٓٞش ٝجُٜٔشز ٝػُٔحٕ ٗٝطٔ٘ ٠إٔ ٣ـط ٢جُلٌشز جُؿٛٞش٣س جُط ٢ضغؼ ٠جُٔإعغس ُطكو٤وٜح .جُل ٖٓ ِْ٤ئػذجد جُقكحك ٢ك٢
جُؿحسد٣حٕ ً٤ل ٖ٤سؽرٝ ٢هحّ ذحُطق٣ٞش ٝجإلخشجؼ ض ّٞئ٣لحٗظ ٝأؾش ٟجُطغؿ َ٤جُقٞض ٢دجسًٞٓ ٞعٌِ٘٤حسٝ .ػَٔ كضَ
جإلس٣حًٗٔ ٢طشؾْ ٓٝغحػذ ُِلش٣ن.

يٍ انُسبز إنً انًٍُُ :دجسًٞٓ ٞعٌِ٘٤حس ٝض ّٞئ٣لحٗظ ٤ًٝل ٖ٤سؽرٝ ٢كضَ جإلس٣حٗ٢
 .5يشسوع انبُك اندونٍ /يسفق انبُئت انعبنًٍ فٍ انطسَقً٘ :ح ُؼذز أؽٜش ٗؾ٤ش ئُ ٠ؽ٢ء ٓػ٤ش ِٞ٣ـ ك ٢جألكن ً٘ٝح ٗش٣ذ إٔ
ٗؼِٖ ػٖ جُخرش ك ٢جقطلحُ٘ح ذحُزًش ٟجألُِٔ ٠ُٝإعغس .كٞٗ 72 ٢كٔرش  ،ّ7002ذؼذ أعرٞع كوظ ٖٓ جُطأع٤ظ جُشعٔ٢
ُِٔإعغس ،ذذأٗح ذحُؼَٔ ٓغ ٝصجسز جُٔ٤حٝ ٙجُر٤ثس ٝجُر٘ي جُذ ٢ُٝذؾإٔ ضط٣ٞش ٓوطشـ ذؼ٘ٞجٕٞٔٗ" :س ٘ٓٝحظش طر٤ؼ٤س :جعطخذجّ
أٗٞجع ست٤غ٤س ُطؼض٣ض جُٔكحكظس ػِ ٠جُٔٞجسد جُطر٤ؼ٤س ك ٢جُؿٜٔٞس٣س جُ٤٘ٔ٤س"٣ٝ ،غح ْٛك ٢ضٔٓ ِٚ٣ٞشكن جُر٤ثس جُؼحُٖٔٓٝ .٢
خالٍ ػِٔ٤س ضؼحٓ ٕٝؾطشى ٝقٞجس ٌٓػق ٝجٌُػ٤ش ٖٓ جُؼَٔ جُؾحم ،ػِٔ٘ح ػِ ٠ضط٣ٞش جُٔوطشـ جُز ١ضْ ض٘و٤ك ٚك٘٤ح ك٢
عٌشضحس٣س ٓشكن جُر٤ثس جُؼحُٔ ٢ك ٢ؽٜش ٓحسطٝ .هذ ٝجكن ٓشكن جُر٤ثس جُؼحُٔ ٢ػِ ٠جُٔغحٔٛس ك ٢ضٔٓ َ٣ٞشقِس جإلػذجد
ُِٔؾشٝع ك ٢ؽٜش  .ٞ٤ٗٞ٣ع٤طْ جعطـالٍ ٓ٘كس جإلػذجد ُِٔؾشٝع خالٍ جُ ؼحّ جُوحدّ ٖٓ أؾَ ضط٣ٞش ًُِِٔ ٢ؾشٝع ٝجُزٓ ١ح
٣ضجٍ ذكحؾس ُٔٞجكوس ٜٗحت٤سٝ .ق٤ع إٔ ٓ٘ف ٓشكن جُر٤ثس جُؼحُٔ ٢ال  ٌٖٔ٣فشكٜح ئال ُِكٌٓٞحش ،كغٞف ٣طْ ئدجسز ٛز ٙجُٔ٘كس
ذٞجعطس جُ٤ٜثس جُؼحٓس ُٔ٤ح ٙجُش٣ق ٝجُط ٢ضوغ ضكص ٓظِس ٝصجسز جُٔ٤حٝ ٙجُر٤ثسٓٝ .غ رُي ،كحُٔإعغس ًٜٗٞح أقذ ؽشٖ٤ٌ٣
ست٤غ ٖ٤٤هحٓح ذٞضغ جُٔوطشـ ،كٖٔ جُٔٞضوغ إٔ ُٜ ٌٕٞ٣ح ٣ذ ٓإغشز ك ٢ضط٣ٞش ٝغحتن جُٔؾشٝع ٝك ٢ض٘ل٤ز جُٔؾشٝع ًٌَ.
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 .6انًؤسست تحصم عهً سُبزة:

سُبزة انًؤسست قبم اإلصالح
ك 00 ٢أًطٞذش ،هحّ جُشت٤ظ جُط٘ل٤زُِٔ ١إعغس جُٞط٘٤س ُِطرؾ ٝجٌُرش٣ص ،جُؾ٤خ ضٞك٤ن فحُف ػرذهللا فحُف ذطغِ٘ٔ٤ح ٓلحض٤ف
ع٤حسز ضٞ٣ٞضح الٗذًشجٝصس ٓٞد( 1770 َ٣ؽحؿ)ٝ .ؾحءش ٛز ٙجُؼٜذز جُذجتٔس كٝ ٢هص ٓ٘حعد ؾذج ق٤ع ٌٓ٘ط٘ح ٖٓ ٗوَ كش٣و٘ح
ٓٝؼذجض٘ح ئُ ٠ػُٔحٕ ُكضٞس جُذٝسز جُطذس٣ر٤سٛٝ .ز ٙجُغ٤حسز جُٔط٘٤س  ٢ٛجُغحسز جُٔ٘حعرس ُ٘ٞع جُؼَٔ جُز٘ٗ ١لز ٙك ٢جُٔ٤ذجًٕٔ .ح
أٜٗح ،ذؼذ ئًٔحٍ ػِٔ ٤س جإلفالـ ،عطخذّ ًأدجز ٓػحُ٤س ُشكغ جُٞػ ٢ق ٍٞجُكٞ٤جٕ جُٞط٘ٝ ٖٔ٤ُِ ٢ؾٜٞدٗح ُكٔح٣ط .ٚعٌ٘ ٕٞدجتٔح
ك ٢ؿح٣س جالٓط٘حٕ ُِؾ٤خ ضٞك٤ن فحُف ٝجُز ١ذذػٔ ٚجٌُش ْ٣ؾؼَ جُٔإعغس ٗؾطس ػِٓ ٠ذجس ػحٜٓح جأل.ٍٝ
 .7يبذا َىجد فٍ جعبتُب نهعبو انثبٍَ :جٗقد ٓؼظْ ضشًضٗح ك ٢جُؼحّ جأل ٍٝػِ ٠ئ٣ؿحد ذشٗحٓؽ ٓٞغٞم ُكٔح٣س جُ٘ٔٞس ػِ ٠إٔ
ٓ ٌٕٞ٣غطذجّ ػِ ٠جُٔذ ٟجُطٓٝ .َ٣ٞغ ٓؾشٝع جُري جُذٓ/٢ُٝشكن جُر٤ثس جُؼحُٔ٣ ،٢رذ ٝأٗ٘ح ػِ ٠قحكس جُ٘ؿحـٓٝ .غ رُي٣ ،ظَ
٘ٛحى جٌُػ٤ش ٖٓ جُٔؼٞهحش ٝعٞف ٗغطٔش ذػرحش كٓ ٢كحُٝس جُطـِد ػِٜ٤ح قط ٠ضطغح ٟٝجُٓ ٖٔ٤غ ػُٔحٕ كٔ٤ح ٣طؼِن ذلحػِ٤س
جُٔكحكظس ػِ ٠جُ٘ٔٞسُ .وذ قوو٘ح ئٗؿحصجض٘ح ذٔٞجسد ضثِ٤س ؾذجٝ ،سؿْ هشخ ضذؽٓ ٖ٤ؾشٝع جُر٘ي جُذٓ/٢ُٝشكن جُر٤ثس جُؼحُٔ،٢
كإ جُٔإعغس ٓػَ جُ٘ٔش جُؼشذٗ ٢لغٓ ،ٚح ضضجٍ ضخط ٞػِ ٠خظ سك٤غ ذ ٖ٤جُروحء ٝجالٗذغحسٝ .ذحُطحُ ،٢ع ٌٕٞ٤ذشٗحٓؿ٘ح ُِؼحّ
جُوحدّ  ٞٛجُر٘حء ػِٗ ٠ؿحقحش جُؼحّ جُٔحضٝ ٢جالعطلحدز ٖٓ جُػوس جُط ٢صسػ٘حٛح ٗٝغطٔش ك ٢جُطوذّ .ئُ ًَ ٠أفذهحء جُ٘ٔش
جُؼشذٝ ٢جُز ٖ٣هذٓٞج ذذػٔٝ ْٜضؾؿ٤ؼ ْٜجإلُٜحّ ُ٘ح ٗو :ٍٞؽٌشج ٌُْ!

فٞسز جُطوطٜح جُذًطٞس أٗذس ٝعرحُطٛ ،ٕٞذٓ ٖٓ ٚ٣ؾشٝع دسجعس جُ٘ٔش جُؼشذ٢

" ال تشك يطهقب بقدزة يجًىعت صغُسة يٍ انًىاطٍُُ انًفكسٍَ وانًصًًٍُ عهً تغُُس انعبنى .فٍ انىاقع ،هرا هى انشٍء
انىحُد انرٌ َحصم دائًب - ".يبزجسَت يُد
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