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ل              ى االق لم يكن هناك قرار مقاطعة، وال اي تخطيط جماعي، وال اعالن نيات طّنانًا، لكني اعرف عل
عشرة اشخاص اختاروا مثلي اال يلّبوا دعوة السفارة االميرآية الى حفل االستقبال الذي نّظمته، وسط               

ى االرجح       عدد الغ . اجراءات امنية مشددة، لمناسبة عيد استقالل الواليات المتحدة        ائبين طوعًا آان عل
ه      ال، او ان اآبر من الذين اعرفهم، لكني ال احسب في اي حال ان غيابهم قلل حجم الحشد وألق االحتف
وع          ى ن ين اصًال عل سيؤّثر قيد انملة في السياسة االميرآية، باالفتراض ان يكون هؤالء الغائبون متفق

صاره           . ادرون عليه التأثير الذي يوّدون ممارسته لو توّهموا انهم ق        ى، واخت اب معن ان للغي ك آ ومع ذل
ده   ر موع ي غي د ف ال يعق زي     . ان االحتف اريخ الرم وز الت ن تم ع م ان الراب ية، آ سنة الماض ى ال حت

.للواليات المتحدة
ة ل             ة الديموقراطي اء المؤسسين   " فرغم ممارسات داخلية ودولية ظلت على نقيض الروحي ان   "اآلب ، آ

ى تجر      ة تحرر وطني                        هذا اليوم يحيل ال دت من رحم حرآ ر من االشراق، ول ا الكثي ة فيه ة تاريخي ب
سية           د            . مبكرة، وتغّذت من فكر ديموقراطي ثوري سبق حتى الثورة الفرن م يع ع من تموز ل لكن الراب

وم ليست      .  اال مناسبة تفرضها الروزنامة، لم يعد عيد ميالد الواليات المتحدة           ٢٠٠٢سنة   ا الي واميرآ
.اميرآا اليوم ولدت في الحادي عشر من ايلول. ر ستون مولودة في الرابع من تموزآبطل فيلم اوليف

ا فصلت                  ل انه اغون، قي ورك والبنت المي في نيوي ى مرآز التجارة الع  عندما حصلت االعتداءات عل
ه           . ١١/٩ وما قبل    ١١/٩ما بعد   : التاريخ قسمين  ولكن حتى من اقر بهذا الفصل، آان من الصعب علي

ى الحدث،          . ، وينسى قيمه  "القديم"سيلغي آليًا   " العالم الجديد "ن  التصديق ا  اليوم، بعد عشرة اشهر عل
سيد جورج       فاالدارة االميرآية، وبفضل القي     . لم يعد هناك مجال للتشكيك بهذه المقولة       ستنيرة لل ادة الم

ل           . بوش االبن، تؤآد في آل لحظة ان آل شيء تغّير          ة، ب سأل عن شرعية دولي ف، وال ت ال تأبه لحلي
رزح                  . هي تشّرع  شعب ي ة، او ب تمم العولم ا ان ت ة يفترض فيه وسواء تعلق االمر بمحكمة جزاء دولي

ي تفرض  تعمار، هي الت شرين تحت االس ادي والع رن الح ة الق ي بداي شيئتهاف ى :  م ة اّن الديموقراطي
دع                م ت ة اذا دعت الحاجة ام ل . شاءت ومتى شاءت، والمشورة فقط اذا الءمت خططها، والقوة الجارف

.وفوق آل ذلك تمجيد لهذه القوة في جميع الظروف
ل التضامن     ١١ مساء    اة، ب ستحق المواس ة ت دت     .  ايلول، بدت الواليات المتحدة أم ة التي ول لكن االم

ام              . يلول ال تسأل عن مواساة وال عن تضامن         ا ١١من   سجود ام د اال الطاعة، ال تطلب اال ال وال تري
ا يرمز                 . جبروتها، ال تعتد اال بقوتها     ًا بم زال معني فلَم االحتفال معها، وفي الموعد الخطأ؟ اما من ال ي

ا ب  ي م اريخ او يحّدق ف ى آتب الت ه سوى ان يهرب ال يس امام وز، فل ع من تم ه الراب ن الي ه م ي ل ق
  .دوالرات، فهذان هما المكانان الوحيدان اللذان سيجد فيهما توماس جيفرسون او بنجامين فرانكلين
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