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مععم مععروي ا يععال واععمال  ا لمععاف ام قععي لذاتععال  إععايا  ا  ع  ععة   عع الية 
بالمسععةلة ا لليععة سس مسعععةلة الن ععمظ يععيل الن عععري والممقعع    و ععيل المإعععممف 

 ة  !والش ل   و يل الغاية والمسيق
اعع  أ ععد ع عقععي سععايل الماععاف ع ي ععادف اعع   دسععية ماععدأ المدالععة سععما  دا ععل 
العععمطل الما عععد أو يعععيل العععدوف بمإعععتا و معععض دا عععل معععا  دعمنععع  الم ممعععم 
الدول  س ولكننا  يل نريعد وععم المدالعة اع   يعط الميايعأ ي عم أف نيمع ل 

هر  لععي أف ال تععال الععيي سععيايع هععيا المدالععة المقدسععة هععم  تععال ن يعع  طععا
و د ر بقدسية مادأ المدالة س وإال ا       د يصبح أعر بالمدالة وأ يعر 
عقيتعععا معععل معععدد ععععال ااسعععد أو مب معععة مغرععععة ام ععععم يتعععا ا هعععما   ف 
الإري اليي يبدث ا  اقك البالة عري مطدوج : يصيم ا طعرا  الاري عة 
 صا بة البأ عادظ   وينسد عمائر الناس ويشع كتع اع  و عمد المدالعة سأي
اعع  الماععدأ مععل أصععق  س صمععا أف  صععداي   ععع عععادف مععل  اععل مب مععة عادلععة 
 بقي  ارا عقي ويق ال قيمة ل    ا لع اكل هناك  تة اننييية  مية وصايمة 
ومسمايمة اياأ الب ع المعادف س ونقعمف معل وا عم ا ر منعا الأاصعة أ اعر معل 

مصبح المدالعة  لك : نقمف  ف المرا   ا  اننيي ا   ال ي مقتا اا دظ ا ثر ا
 البيي ة ظقما! 

لقععد أثععاي  ععراي المععدع  المععال أوصععامام باليقععم مععل المب مععة ال نائيععة الدوليععة 
امقيععع  العععرئيس السعععمدان  عمعععر البشعععير وا عععدظ معععل هعععيا ا  ععع اليا  المععع  
ابععععدثنا عنتععععا س ااععععدال مععععل أف يماععععل هععععيا المععععدع  المععععال عععععمير الم ممععععم 

 ا  المصععقبة اعع  اقسععيع السععمداف ا نسععان      ا بعع  يماععل مصععالح الععدوف 
وا  االسمي   عقعي الاعروا  الننييعة وهيرهعا هنعاك و  بعايظ أوععح مصعقبة 



الماليعا  الممبعدظ أساسعا المع  أعقنعي يسعميا  تعايا نتعايا اع  الكعمنغرس عقعي 
أف سياسعمتا اع  هعيا المنيقعة هع     2002لساف ولير  اي يمتا  مني ععال 

مناسعم معم مصععالح الماليعا  الممبععدظ   س  ععادظ اشع يل الشععرق ا وسع  بمععا  
اتل يم ل اتع سياسا  أمري ا وإسرائيل الم  اممعل منت يعا لمشع يم انشعقاق 
ال نععمع عععل الشععماف ثععع انشععقاق داياععمي اعع  الغععرع وانشععقاق منععاطأ الشععرق 
أيإا هيعر أنتعا سياسعا  مرسعممة لقمقسعيع المرسعمل؟ وهعل يم عل اتعع العدعمظ 

ير هيععر أنتععا  يععمظ مععل  يععما    النمعععي  لقععا  الاععبض عقععي عمععر البشعع
 الأ  ة   الم  ابدثي يتا صمندوليطا يايس  

  ال بإم سنما  وه  انسر مما ف أمري ا ا  المنيقة ؟ 
المشععععدق ب بععععايظ المدالععععة   ف  ععععد يمنعععع  ع ععععس المدالععععة امامععععا واععععأ البقععععائأ 
السياسععععية المعععع  ا قمهععععا ا يععععال لمععععل صانععععي ي يمعععع  السياسععععية واعععععبة هيععععر 

  ة بالدعايا  ا مري ية سمشم 
  وعقي هراي  لك أيإا نرى االلمباس الماعح  مف عبايظ الديمقراطيعة س انع

 يل اب ي هيا ال بايظ بممااقة   ماعية مل الميايا  السياسية الممبا نة اع  
المعععالع   يعععد ا بالمعععالع الرأسعععمال    واالا اهعععا  القياراليعععة   يعععل والشعععيمعييل 
الي ل أطققما عقعي أن معمتع عبعايظ العديمقراطيا  الشعماية    انننعا نعده  معل 

اممقعععععأ الاانيعععععة بعععععا م     ععععع اليميل اممقعععععأ   عععععداهما بعععععا م   المنعععععا يع و 
الميايقا  الممقية س امنتمل الديمقراطيعة عنعد ا معري ييل يشعممل عقعي أ عيا  
ويمسم   يا  ويإيأ عل أ يا  عقي     الديمقراطية عند ا ويو ييل س 
وديمقراطيععععععة ا ن مععععععة الشععععععيمعية لتععععععا ممنععععععي مأمقععععععف بععععععالمرظ عععععععل ممنععععععي 

  واآلليا  يأ نا صي  اأمقف يعدويها الديمقراطية الغر ية س ان ا   نا لقميايقا
ا م اععا مععيه  س و ينمععا صععاف الن ععال المقكعع  اعع  عععر  الععديمقراطييل ا وائععل 
يمنععع  ناعععيض الديمقراطيعععة     ا ينعععا ن عععد المقكيعععة اععع  يرييانيعععا اممعععاي  معععم 



الديمقراطية  نبا  لي  نم س و ينما أطقأ الشعيمعيمف ا وائعل عقعي أن معمتع 
روليماييععا   ا بالشععيمعييل الممععة ريل ال  ععروف بةسععا اعع  وصععف دي ماامييععة الا

 طععع ق وصعععف العععديمقراطيا  الشعععماية وهعععع يقصعععدوف يتعععا الممنعععي  ااععع  أي 
 دي مااميية الاروليماييا !

ويسمرع  انمباهنا ع نبل النقسعيينييل بأاصعة ع صعميظ الديمقراطيعة ا مري يعة 
هامإععا و ايعععا معععل المعع  اماعععل القم يععا     معععم لععم     اععع  ايايقتععا نمععععا 

الدي ماامييععة وإف صانععي  ثععاي دي ماامييمعع  ظععاهرظ لق يععاف س ويم قععي  لععك اععع  
القم   اليتمدي وعقي يأس  المن مة الممرواة بن باكس اتيا المن مة الشعتيرظ 
لتا  ةنتا بالمماوف مم هيرها مل ال ماععا  اليتمديعة ال اع  اميعيل الر سعا  

ا  الكعمنغرس بم قسعي  أيإعا س اقعد ا مري ييل و سم ولكل ا  امييل أعإ
انمقعععي الديمقراطيععععة ا مري يععععة اععع  الميايععععأ عععععل اعمبعععاي القععععم    ععععط ا مععععل 
الممقيعة السياسععية اعع  الععا د س ولععع ي ععدوا أي هإاعععة اعع  أف اسععير ظععاهرظ 
القععم    نبععا  لععي  نععم مععم ا  ععطاع   مععم أنعع  ال اععرق  مهريععا يععيل القععم   

يم ععععل أف   يسععععممعم   ي ععععاال مععععل  و ععععيل البععععطع س  يمععععا عععععدا أف القععععم  
ا  طاع المأمقنة وأف  تيمل عقيتع  ميمعا   و لعك معا ال  معا   ي  عطع س 
ومععل  رصععد  يمنععة القععم   اليتععمدي عقععي الكععمنغرس بم قسععي    واسمصععدايا 
منتمعا أ اععر القععرايا  ايراعا اعع   دمععة  سعرائيل سس ومععل يأى بععا مس القريععم 

 باك مر بم الرئاسة يد ا ب مف ما يل  ي  ل ف نبم اال مماد السنمي  
ومرويا ع صقينممف وانمتا  يباياك أو اما الي ل امبعما سعمق المطا عدظ السياسعية 
لصعععالح  سعععرائيل وسعععمق المنا صعععة عقعععي الكرامعععة وعقعععي الشعععر  يعععل وعقعععي 
االسععمق ف   يمععر  صيعع  صععاي  الديمقراطيععة ا مري يععة بةسععرها سععمايظ يثععة 

امايسعععتا هعععيا القم يعععا  ببعععيق ودهعععا  ععععل طريعععأ  لبايقععة الدي ماامييعععة المععع 



أممالتا وما ينا   ع متا وصنيسة ا  د الم  أنشةاتا ويعمتا و قنمتا بالنكرظ 
 القائقة  ف عمدظ المسيح امم ف عقي  مظ  سرائيل وامسمتا س

 ف هيا مال   ر مل ا ماقة عقي أف النكرظ الم ردظ الم   د ام عم ال ميعم 
يعععم  عععد انققعععم  لعععي الإعععد امامعععا   ا لعععع اكعععل لتعععا  ليعععة واب عععي بممااقعععة ال م

 ايايأ سامية بقدي سمم النكرظ ننستا !   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


