
 ما فيه الكفاية!   
إن العالم كله، أصبح صوت سييه  اممييكي و ينيا يا يىلايش الايعر العيني  الفلايضيا  الليينات ،ليش  أسيه،  

فياييام ماييه صييبيية كييا يييود اييبا العييهش الكبيييي مييا الايي هاي الكبييا  يالاييلا ، ينيا ييا ي ييي  ا سيييا يليون ميافيي  
ون يطييا الفلايييضياييا ىىيييوالش الاييينات الاييييضا ية ناى يييا  الفلاييضياييا يييييهميين م ىلكييات الفلايييضياييا، يييىلييي

الفلاييضياييا الييبيا ا يكيياشين يفي ييون مييا شفييا ،ييهش مييا موىيياام فىييش يىيي ابوا لييهفا شفعيية  هيييه و يمييا سيي يية 
الاينات الايضا ية أ  ا ىثاني ،لش ىيشيه ما لم يىوقف شا ين ،ا ىيشيه  مايب يصيا إليش اليكيمت أ يىم ا ىييا نون 

 أ ىم لم ىفعلوا ما فيه الكفاية! أ ىم ا ىييكون ساكاا! أ ىم ناانىاا  إ اانيونو ا  اا !
ولكننم  ننم وأص وواننأص حلتاننسرائي حة ننسحصرير  يننة تاننورس  رئ نن   ننئسوم وو حستنن    

حلتاسرح حلذي تفوه ب    نتونم س نسحصرية بستبن  و رنس رنأزي زنو ي لرهنأحو ر نو و رنس ح  نم 

وهننأ حلفسه ننر  ينننة ح  ننبو  حل ئقننة  سم حلرتنننئح بننرم س نننسحصرح حلننأحييةإ سذ لننئح لانننارف  لو 

 وحلفي نرهررم  و لتئح اتي حل وي..  ه   ئأحم لأى حلفي نرهررم و ح ييم رتولف حةس ئب. 

 ل ئذح هروح سه  تاسرح ألرق وائأص؟  

 كثس  م  بب وحاأ. وووح ح  بئب وم  ذح حل  تونم رعيم بوقوح كئ ح   م ينوص  هبنس  

   و تيك حلاارف  حل عسوي   وم  رئ ن   لينو و سحإ س نسحصرح س ن رئ  نة لتنح حلعنسب زئل ة

حلفي نرهررم و ح حلبالأ. وذلك أوم  وحسب  وأوم أبيو ئ نر  وأوم تيرنس لفلفنئو. وبنذلك ك نف 

زم حلسوح حلتة ت رع ية هفوو  م رعسيوم بئلر رم حة سحصرية  هذ حلروم ح وح لاقنوس م  نم 

م ينننة يي ننننرم وي لبنننح تئ نننرو س نننسحصرح هف ننن ئ. لرنننأ كنننئم  عي  نننم ح وح حلينننئسال لال نننترنئ

لئبوته ننكة ائ نن ئ ووحقننائ يننة  رولتنن  وم يي نننرم ل تت ننع ليعننسب وحلر ننوأ  عننئ. ك ننئ كننئم 

حلر ننئس حة ننسحصرية  ت ننثال بانن ب حل ئبننئي وحل ئبننئم سحصننأح يننة تعبصنن  حل  ننتليبرم حل سبننئإ بننسوح 

لبالأ  سل وه  كئم ك ئ  و  نئم ان ب حلع نح حلرنوم رع نح لكنة ل حلكسح ر  وحلرتح قأ حلعسب و ح ح

 ريو   حلعئلم  لبح وم تابح و سركئ لنبئ وارأح وتؤ ه  قأ حليوم وحلترسرع.

  سحاح حلت  رن حلكبسى  

وتانننسرح لرهنننأحو ألرنننق ووحقنننح وانننسرح  هننن  رعكنننو حلنننسوح حلاننن روهر  حلتنننة تعنننئأي  

حلفي نننرهررم كي ننم وتسرننأ حل ننوي ل ننم ل رعننئ. يعبئستنن   نيرنن  ل ت ننتثهة واننأح. و ننو لننأ تلننئو  

حل ساي  حلتة كئم غرسه رفسص ير ئ برم يي نرهة سس ئبة ويي نرهة غرس سس ئبة. يئلفي نرهروم 

سه وهوننس و ثئلنن . وذلننك  ننئ زبننس زهنن   هوننس حلر ننرم حة ننسحصرية حلاننأر  كي ننم سس ننئبروم يننة هونن

بهرئ رم هتهرئ و ية كتئب   كئم تاي حل ن و حلنذي را نح يرن  زيني ل رنع حلفي ننرهررم وحلعنسب 

 وحل  ي رم  اتي زيي حلاكئم حل واويرم بئلزتأحح. 

م لنننأى وتانننسرح لرهنننأحو ألرنننق ووحقنننح وانننسرح  هننن  رنينننق  وح  نننس  زبنننئس     نننئ أح 

حلفي نننرهررم و ننح ييننم رتولننف حةس ننئب.  وي وم حل عسكنن  حلائلرنن  حلتننة ر ننه ئ  ننئسوم و ليننو 

و سحصنن  قننأ حلفي نننرهررم تسرننأ وم ت تئاننح  ننه م رح  ننحإ. وي ت نني  م سلنني ائلنن   ننم زبوأرنن  

حل ت الم حلرئنع وحله ئصة بعنأ ا ئ نئي أم ل تنأ  ل نم  لنئل سل ليتولرنع زيني وثنئصق ح ت نالم 

 هئ ح زم ارول م.وت

وحل ساينن  حلتننة هاننم ير ننئ  ننة  ننم حلول نن  حلع يرنن  حل ننئسوهر  ساننأى ر سحاننح حلت  ننرن  

حلكبننسىإ حلتننة تننئتة بعننأ حلهت ننئإ  ننم  ساينن  رتاأرننأ لننوحصم حل نيننوبرمإ. و ننة تبننأو برتننح سلننئح 



رهر  ا ئو وحلل ئأ  ثم تهترح سلي حل هو ئي ح يسى. وتبأو بئةنئا  بل إ  م حل سزر  حلفي نن

ب عوه  ل إ آيس  لت تأرس ثئهر  ل ذح حلل إ حل تبرة. ورلنسي ذلنك كين  بهنئإ زيني  يننن  تفنق 

زيي  سحاي  بنرم حلولرنئي حل تانأ  رلرانس  نذح حل  نئمإ وبنرم س نسحصرح رحلانبةإ حلنذي ر نرنس 

 زيي و سركئ ح م. 

  بنئم ذلنك لنم سم رحلعرالإإ ينة انفويهئ ل رهفكنوم زنم سننالص حلتانذرسحي ليولرنئي حل تانأ 

ريأم  ائلا ئ ية حل سص ح و ن. و م رفتسقوم وم حلولرئي حل تاأ  تسرأ حل أوإ وتع ح  نم 

ولح ح ترسحس ح وقئ . و ذح كالم تينئه حل  م بعأ وم حهت سي حلروحزأ ح  سركر  ية كح  كنئم  

حلعننسب وبعننأ وم ت ي ينني حل يننئبسحي ح  سركرنن  وحل و ننئأ يننة وو ننئن زأرننأ  ائك نن  يننة بننالأ 

 وحل  ي رم. 

ولرو لهئ  م  برح ل وحل    ئ رتسبص بهئ سل وم هائيو زيي  ال   تفكرسهئ  وسل وم هروم  

بتع ر  واأتهئ حلونهر   وسل وم ه تذكس وم لهكر  يئم و ولكو كئهئ ية حل  ئم حلرأرم  ئ ائسه 

 بوش بم بوش حلروم. ثم  حل ولو بعأ ارم. 

 

 

  



 


