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سياسة

خ ــال ي ــوم ــن ،وتـحـضـيــر جــولــة في
عكار ،وحضور  ٧٠٠شخص عشاءنا
فـ ــي زح ـ ـلـ ــة ،ودورن ـ ـ ـ ــا فـ ــي ال ـن ـق ــاب ــات
وانتساب عدد كبير من
والجامعاتّ ،
الشبابُ ،رغم أننا ال نملك اإلمكانات
املـ ــاديـ ــة لــن ـقــدم ـهــا ل ـه ــم ،واس ـت ـع ــادة
مجموعات لجأت سابقًا إلــى التيار
ّ
ّ
تصب في
الوطني الحر ،كلها أمــور
إط ــار تـفـعـيــل عـمــل ال ـح ــزب» .مل ــاذا ال
ّ
يظهر إذًا ه ــذا الـ ُـجـهــد ،وال يـبــدو أن
الـحـلـفــاء وال ـخ ـصــوم يــأخــذونــه على
محمل ّ
الجد؟ ُيرد درغام« :ألننا لسنا
وقـحــن ،وال نقاتل حتى نجلس في
الصف األول ُحبًا بالظهور ،ونرفض
ّ ّ
التمويل ال ـخــارجــي»ُ .ي ـبـ ّـرر ب ــأن حل
ال ـح ــزب ف ــي ال ـج ـن ــوب ب ـعــد انـتـخــاب
دوري ،كـ ــان س ـب ـبــه «س ـح ــب ذري ـعــة
رجالنا واتهامهم بالعمالة.
اعتقال
ُ
ولـ ـك ــن الـ ـي ــوم نـ ـع ـ ّـد الف ـت ـت ــاح م ــراك ــز
فــي مــرجـعـيــون ـ ـ حــاصـبـيــا ورمـيــش
ّ
ودبـ ـ ــل» ،عـلـمــا بـ ــأن ال ـش ــاب النشيط
ّ
ال ُي ـن ـك ــر أن ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـل ـتــزمــن
م ــع «األح ـ ـ ــرار» انـتـسـبــوا إل ــى جيش
لـحــد! والـعــامــل اآلخ ــر ال ــذي ّأدى إلى
ت ـقــويــض ع ـمــل الـ ـح ــزب« ،ال ـض ـغــوط
السورية والتضييق علينا».
ق ـب ــل ق ــراب ــة سـ ـن ــة ،بـ ـ ــدأت «ال ـن ـف ـضــة»
ال ــداخ ـل ـيــة ،وإدخـ ـ ــال عـنـصــر الـشـبــاب
ّ
إلى املراكز الحزبية« ،والــذي يقول ّإن
ال ـحــزب ُم ـجــرد الف ـتــة ،ن ــرد عليه بــأنــه
ن ـه ــج ،وامل ـ ـشـ ــروع ُم ـس ـت ـمــر م ــن خــال
املؤسساتي ،وليس العائلي».
العمل
ّ
يـضـيــف درغ ـ ــام أنـ ــه ُ«م ـن ــذ  ٢٠١٢بــدأ
وضـعـنــا يتحسن ،ون ـش ــارك بفعالية
ّ
ُ
وسيستكمل ذلك
في كل املناسبات».
من خالل الترشيحات إلى االنتخابات
الـنـيــابـيــة« ،وس ـي ـكــون لـنــا ُمــرشـحــون
شـبــاب فــي ك ـســروان وامل ــن والـشــوف،
ونــدرس إمكانية ترشيح شخص عن
األقليات في بيروت».

بالتمويل الذاتي
استنهاض نشاطه
ّ
لـلـحــزبـيــن .لـكــن الــوهــج خ ــف لصالح
ّ
مسيحية أخ ــرى .قــام «الحزب
أح ــزاب
في األساس على مال الجيب للرئيس
كميل شـمـعــون» ،أمــا مـســاعــدات عــدد
مــن ال ــدول فكانت «فـقــط أي ــام الـحــرب،
لــم تـكــن م ـ ّ
ـادي ــة بــل بــالـســاح لخوض
امل ـعــارك» .ال ينكر دوري أن «البعض
راح ـ ـ ـ ــوا» ول ـ ـجـ ــأوا إل ـ ــى غ ـي ــر أح ـ ــزاب.
بـعـضـهــم ذه ــب إل ــى الــرئ ـي ّــس مـيـشــال
ّ
ع ــون« :مستعد أعـمــلــو هــنــي أمـبــاالج
كـ ـ ـ ــادو» ،يـ ـق ــول مـ ـم ــازح ــا .ي ـش ـيــر إل ــى
صـ ــورة ش ـم ـعــون األب« :م ــن يـفـقــدون
األخ ــاق والــوفــاء وال ــروح الوطنية ال
يمكنهم البقاء في مدرسة هذا الرجل.
ّ
وفـ ــروا عـلــي مــرســوم ال ـط ــرد» .نخبره
أن ترايسي ،ابنة شقيقه داني ،ذهبت
بــدورهــا (عـ ّـيـنـهــا رئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون سـفـيــرة فــي األردن قبل
ّ
أس ــاب ـي ــع) ،فـيـعــلــق ب ـف ـتــور« :يشملها
قانون العفو ،باركت للتيار الوطني
ّ
الحر بالسفيرة السيدة لديه».

«سلمنا داني وصار لي صار»
ّ
يفاخر الرئيس الحالي للحزب بأنه
م ــن امل ـ ّ
ـؤس ـس ــن األوائ ـ ـ ــل .وي ـش ـيــر إلــى
فكرة مجهولة لكثيرين« :كانت فكرتي،
طرحتها على كميل شمعون ّ
وأسسنا
ل ـج ـنــة ل ــوض ــع امل ـ ـبـ ــادئ وال ـت ـن ـظ ـيــم».
يعتقد كـثـيــرون أن دان ــي ك ــان حزبيًا
أكـثــر مــن دوري ،وأن صــورتــه تطغى
على «الجناح العسكري» في الحزب
خ ــال ال ـح ــرب ،وه ــو م ــا يـجـيــب عليه
دوري بــال ـتــذك ـيــر« :ف ــي ال ـح ــرب كلنا
ّ
كــنــا عسكر» .وبــالـعــودة إلــى تأسيس
ال ـح ــزب ،أي قـبـلــه وق ـبــل دانـ ــي ،يشير
ّ
إل ــى الـتــرخـيــص املـعــلــق عـلــى الحائط

مصالحة
بين «النمور»
والوطنيين
األحرار؟
قـ ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،جـ ـ ــرى ت ــواص ــل
غير رسمي بني مسؤولني في
الـســوديـكــو ومـجـمــوعــة «نـمــور
األحــرار»« ،بهدف التواصل من
أجــل البحث فــي كيفية إنعاش
ال ـ ـحـ ــزب» ،ك ـم ــا يـ ـق ــول امل ـقــاتــل
الـ ـس ــاب ــق ج ـ ــان ع ـ ـيـ ــد .ي ــواف ــق
ال ـطــرفــان ع ـلــى ّأن «األمـ ـ ــور لن
ّ
تتحسن قبل أن ُيعاد ّلم شمل
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة .هـ ـن ــاك خ ـ ــوف عـلــى
الحزبّ ،وتــوق من أجل اللقاء».
وق ــد ت ـلــقــف «ال ـن ـم ــور» م ـبــادرة
ع ــدد مــن امل ـســؤولــن الحزبيني
«ألننا حرصاء على األحرار .إال
ّأن املسعى لم يأخذ بعد شكله
الـنـهــائــي» .وف ــي اإلط ــار نفسه،
يتحدث رئيس منظمة الطالب
في «األح ــرار» سيمون درغــام،
ع ـ ــن سـ ـع ــي ّ إلـ ـ ــى «م ـص ــال ـح ــة
داخلية مع كل شخص لم ُيبدل
مـ ـب ــادئ ــه» .ب ــداي ــة ال ـغ ـيــث كــانــت
اس ـت ـق ـبــال وف ــد م ــن مـفــوضـيــة
الشوف في الوطنيني األحــرار،
وفد «النمور» أمام ضريح داني
شمعون ،ووضع األكاليل.

ّ
«شــوفــي مــن وقـعــه ،مــن هـنــي» .نقرأ:
جـ ـ ــورج عـ ـق ــل ،رضـ ـ ــا وح ـ ـيـ ــد ،مـحـمــد
الفضل ،هنري طرابلسي ،جان حرب،
شـ ـفـ ـي ــق نـ ــاص ـ ـيـ ــف ،مـ ـحـ ـم ــود عـ ـم ــار،
ق ـب ــان عـيـســى الـ ـخ ــوري .ب ـقــي أول ـئــك
أوفياء للحزب ومشوا الطريق نفسه
ل ـكــن «ال ـ ـظـ ــروف ل ــم ت ـسـمــح ل ـهــم إب ــان
ّ
الشخصية بقيت
ال ـحــرب» .الـعــاقــات
إلى أن عــادت األوضــاع إلى طبيعتها
وأعـ ـي ــد ال ــرب ــط ب ــن املـ ـن ــاط ــق« .ح ـتــى
أي ـ ــام ال ـ ـحـ ــوادث ك ـن ــا ن ــزم ــط لـنـشــوف
ب ـع ــض» .ال ــوج ــود الـ ـس ــوري وال ـحــرب
ّفرقا بني الحزبيني .في بعض املناطق
«اضـطــررنــا لالبتعاد عــن مناصرينا
ك ــي ال ن ـس ـ ّـب ــب ل ـه ــم م ـش ــاك ــل ف ــي ظــل
الحاكم بأمره».
ّ
يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا تـ ــأثـ ــر ابـ ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
بـ ــوالـ ــدتـ ــه .ربـ ـم ــا كـ ـ ــان ل ــذل ــك أثـ ـ ــر فــي
سـيــاســاتــه الــاحـقــة« .ب ـشــوف املشهد
ب ـع ـيــون زل ـف ــا ،عـ ّـلـمـتـنــا ّ
ورب ـت ـن ــا على
تمييز ال ـجـ ّـيــد ،أنـظــر بعينيها فأجد
املـشـهــد تـعـيـســا .مـجـبـ ٌـر أن أراقـ ــب من
خـ ــال عـيـنـيـهــا .ل ـكــن دان ـ ــي كـ ــان مثل
والـ ــده ،يـحـ ّـب الـسـيــاســة» .دان ــي ليس
مــوجــودًا اليوم لكي ّ
يقيم ،لكن دوري
ّ
يقول بصراحة« :ال يوجد مــا يشرف
فــي مــا وصـلـنــا إل ـيــه» .الـصـحــة جـ ّـيــدة
وث ـ ـمـ ــة جـ ـي ــل م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ي ـن ـت ـســب
إل ــى ال ـح ــزب« .أنـ ــا دائ ـم ــا هـنــا وبــابــي
«متسامحًا»
م ـف ـتــوح» .يعتبر نـفـســه
ُ
جبر
أ
مؤمن».
اليوم« ...ألنني مسيحي
ِ
على السياسة ولكنه ال يحبها ،على
عـكــس شـقـيـقــه .ق ــد ي ـكــون الـسـبــب في
مـكــان آخ ــر« :ال أحــب السياسة ،كانت
ديــن كميل ومعبودته وتـجــري بدمه.
ّ
أول مرة هربت من السياسة وسلمنا
داني ،صار اللي صار».
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بورتريه
ايد رويس

مهندس العقوبات األميركية ضد حزب اهلل
ال يخفى على أحد أن السيناتور
األميركي ايد رويس هو رأس حربة
الهجوم األميركي الراهن على حزب
اهلل من خالل فرض العقوبات المالية.
التدقيق في سيرة الرجل يشرح أن
الحاجة إلى المال االنتخابي وكره اإلسالم
والمسلمين قد يكونان من الدوافع
األساسية لمواقفه وأفعاله
عمر نشابة
«يـ ـج ــب أن ن ـق ــف مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل ألن
مــواطـنـيـهــا يـتـعــرضــون لـلـتــرهـيــب»،
قـ ــال ال ـس ـي ـنــاتــور األم ـي ــرك ــي إدوارد
رويـ ـ ــس ،إذ إن «أم ـي ــرك ــا وإس ــرائ ـي ــل
تتقاسمان القيم نفسها وتواجهان
ت ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ــدات م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،وب ـص ـف ـت ــي
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
الـكــونـغــرس ،إنـنــي مـلــزم بالعمل مع
حليفنا في إحدى أخطر املناطق في
الـعــالــم مــن أجــل مــواجـهــة التحديات
ً
حاضرًا ومستقبال».
يــأتــي ص ــدور ثــاثــة قــوانــن أميركية
جــديــدة تستهدف حــزب الله وإيــران
يوم األربعاء الفائت في هذا اإلطــار.
ُ
ويـ ـ َـعـ ـ ّـد روي ـ ــس امل ـه ـن ــدس األس ــاس ــي
َّ
للهجوم املركز الذي تشنه واشنطن
ع ـل ــى حـ ــزب ال ـل ــه ب ـع ــد ال ـع ـج ــز ال ــذي
تـعــانــي مـنــه الـخـطــط األم ـيــرك ـيــة في
املنطقة.
القوانني األميركية الجديدة تعاقب
أف ـ ـ ـ ــرادًا مـ ـح ــددي ــن وحـ ـك ــوم ــات عـلــى
رأسها الحكومة اإليرانية ،التي تقدم
الدعم واملساعدة «املالية والعسكرية
وال ـتــروي ـج ـيــة» ل ـحــزب ال ـل ــه .وتـشـيــر
ه ــذه ال ـق ــوان ــن إل ــى مـعــاقـبــة «الــذيــن
يستخدمون املدنيني كدروع بشرية»
وت ـ ــدع ـ ــو االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إل ــى
ت ـص ـن ـيــف الـ ـح ــزب ب ـك ــام ــل أع ـضــائــه
م ـن ـظ ـمــة إره ــابـ ـي ــة (ي ـق ـت ـصــر حــال ـيــا
التصنيف األوروب ــي بــاإلرهــاب على
«الجناح العسكري» في الحزب).
«حزب الله هو عميل إيران اإلرهابي
األســاســي ،وهــو يزيد خـطــورة» ،قال
روي ـ ــس ف ــي م ـع ــرض إع ــان ــه ص ــدور
القوانني الجديدة ،مضيفًا أن «هذه
ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ه ـ ــي رس ـ ــال ـ ــة قـ ــويـ ــة ب ــأن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــن تتغاضى عن
هذا التهديد».
الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن ال ـ ـثـ ــاثـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي صـ ـ ــدرت
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ه ــي م ـج ــرد مـتــابـعــة
الس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة يـ ـتـ ـبـ ـعـ ـه ــا رويـ ـ ــس
م ـنــذ تــول ـيــه رئ ــاس ــة لـجـنــة ال ـش ــؤون
الخارجية في الكونغرس عام 2013
الس ـت ـه ــداف ال ـت ـه ــدي ــدات املـتـعــاظـمــة
للمصالح األمـيــركـيــة ـ ـ اإلسرائيلية
م ــن خـ ــال ت ـط ــور قـ ـ ــدرات حـ ــزب الـلــه
ال ـع ـس ـكــريــة واألمـ ـنـ ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واالجـتـمــاعـيــة .ومـنــذ الـعــام السابق،
ّ
ت ـ ــرك ـ ــز ه ـ ـ ــذه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ع ـلــى
استخدام القطاع املصرفي في لبنان
أداة لـلـضـغــط وس ـب ـيــل ل ـل ـمــواج ـهــة.
«هناك تحسن» قال رويس في أيلول
ال ـف ــائ ــت ،الف ـت ــا إل ــى «أن ال ـعــديــد من
امل ـص ــارف اللبنانية الـخــاصــة تقوم
بـمــا يـنـبـغــي أن ت ـقــوم بـ ــه» .وأض ــاف
أن «عـ ـمـ ـي ــل إيـ ـ ـ ـ ــران ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه هــو
مـصــدر ع ــدم االس ـت ـقــرار فــي لـبـنــان».
وسـ ـ ـ ــاوى روي ـ ـ ــس بـ ــن دع ـ ــم ال ـح ــزب
للرئيس بـشــار األس ــد وتـهــديــده من

خ ــال «ت ـصــويــب مـئــة أل ــف ص ــاروخ
عـ ـل ــى إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» .ف ـب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
السيناتور األميركي ،إن خطة إزالــة
األس ــد ت ـتــازم مــع م ـبــدأ حـمــايــة أمــن
الـكـيــان الـصـهـيــونــي .وعـنــدمــا سأله
ال ـص ـحــافــي أول ـي ـف ـيــه ه ــومل ــي (مــوقــع
«يوروموني» اإلخباري) عن توسيع
املـصــارف اللبنانية إطــار العقوبات
الـتــي تستهدف حــزب الـلــه مــن خالل
اسـتـهــداف «مستشفيات لـهــا عالقة
بحزب الله وأف ــراد عــوائــل منتسبني
إلـ ـ ـي ـ ــه» ،أج ـ ـ ــاب رويـ ـ ـ ــس« :امل ـ ـصـ ــارف
اللبنانية تقوم بما ينبغي أن تقوم
ب ــه م ــن خ ــال تـصــرفـهــا االسـتـبــاقــي،
وع ـل ـي ـه ــا أن ت ـب ـق ــى كـ ــذلـ ــك لـتـجـنــب
العقوبات األميركية».
من هو السيناتور الجمهوري إدوارد
رادال روي ـ ـ ـ ــس ،ومـ ـ ــا هـ ــي ال ـخ ـل ـف ـيــة
الحقيقية ملواقفه الهجومية الحادة
ضد حزب الله؟
رويــس سيناتور منتخب فــي واليــة
كاليفورنيا ،وهــو من أبــرز املؤيدين
لـلــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب.
كـ ــان ق ــد ان ـت ـخــب عـ ــام  2013رئـيـســا
ل ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ُـؤون ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فــي
ال ـك ــون ـغ ــرس ،وأعـ ـي ــد ان ـت ـخــابــه لـهــذا
املنصب عام  .2016وال بد من اإلشارة
هـنــا إل ــى أن الــرجــل تكبد مصاريف
ض ـخ ـمــة ل ـح ـمــاتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فــي
ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ت ــزي ــد أضـ ـع ــاف ــا عـلــى
م ـص ــاري ــف م ـنــاف ـس ـيــه م ـنــذ وصــولــه
إلى الكونغرس .ففي انتخابات عام
ً
 2000م ـثــا ،ص ــرف روي ــس أكـثــر من
 300الف دوالر بينما صرف منافسه
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ج ـ ـيـ ــل كـ ــان ـ ـيـ ــل  25الـ ــف
دوالر ،وفــي انتخابات  2002صرف
رويــس  845ألف دوالر مقابل صرف

منافسته كريستينا أفالوس  10آالف
دوالر ،وفـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات عـ ــام 2004
صرف رويس أكثر من سبعمئة ألف
دوالر ،مـقــابــل ع ــدم ص ــرف منافسه
ت ـي ـل ـم ــان وي ـلـ ـي ــام ــز دوالرًا واحـ ـ ـ ـدًا،
وفــي انتخابات  2006صــرف رويس
مليونًا وثالثمئة ألــف دوالر مقابل
ص ــرف مـنــافـســه ف ـلــوريــس هــوفـمــان
 140ألف دوالر ،وفي انتخابات عام
 2008صرف رويس مليونًا و 170ألف
دوالر مـقــابــل ع ــدم ص ــرف منافسته
كــريـسـتـيـنــا أف ــال ــوس دوالرًا واح ـ ـدًا،
وت ـك ــرر األم ـ ــر نـفـســه ف ــي ان ـت ـخــابــات

 ،2010وفـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات عـ ــام 2012
ص ــرف رويـ ــس أرب ـع ــة مــايــن و500
ألف دوالر ،بينما صرف منافسه 714
ألف دوالر ،وفي انتخابات عام 2014
ص ـ ــرف رويـ ـ ــس م ـل ـيــونــا و 743أل ــف
دوالر ،مـقــابــل ص ــرف مـنــافـســه بيتر
إنــدرســن أربـعــة آالف دوالر ،وأخـيـرًا
فــي انـتـخــابــات  2016ص ــرف رويــس
ثالثة ماليني و 531ألف دوالر ،مقابل
صرف منافسه  76ألف دوالر.
ت ــدل ه ــذه األرق ـ ــام عـلــى عــاقــة قــويــة
ت ــرب ــط إيـ ــد روس ب ـم ـص ــادر تـمــويــل
ح ـمــاتــه االن ـت ـخــاب ـيــة وإلـ ــى حــاجـتــه
املستمرة لتأمني مئات آالف الدوالرات
قـبـيــل ك ــل اسـتـحـقــاق انـتـخــابــي منذ
عــام  .2000وال شــك فــي أن عضويته
ف ـ ــي «م ــؤسـ ـس ــة حـ ـلـ ـف ــاء إس ــرائـ ـي ــل»
« »Israel Allies Foundationوتقاربه
ً
مع سياسيني إسرائيليني ،فضال عن
زيــاراتــه املتكررة لتل أبيب ،تتيح له
فرصًا عديدة لجمع املال االنتخابي.
هــذا فــي التمويل واملـصــالــح املــاديــة.
أما بالنسبة إلى مواقف السيناتور
ب ـش ــأن اإلس ـ ــام وامل ـس ـل ـمــن عـمــومــا،
فهي ال تختلف عن مواقف الرئيس
ترامب بهذا الشأن ،ال بل قد تزيدها
حدة في بعض األحيان .فالسيناتور
روي ـ ـ ــس ك ـ ــان قـ ــد ش ـ ـ ــارك ع ـ ــام 2011
فــي تـظــاهــرة فــي «أوران ـ ــج كــاونـتــي»
اع ـتــراضــا عـلــى عـشــاء أقــامـتــه وكــالــة
إغ ــاث ــة إس ــامـ ـي ــة ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا.
وت ـه ـ ّـج ــم امل ـت ـظ ــاه ــرون يــوم ـهــا عـلــى
ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال الــذيــن
ح ـض ــروا ال ـع ـش ــاء ،مـطـلـقــن ع ـبــارات
ِّ
ومعبرين
نابية بحق النبي محمد
عن كرههم لإلسالم واملسلمني.
وال بــد مــن اإلش ــارة هنا إلــى أن أحد
منظمي هذه التظاهرة هو الحاخام
ديـفــد ايـلـيــزريــا ،راف ـعــا شـعــار «نحن
ن ـح ــاص ــره ــم» .وفـ ــي ن ـفــس الـفـيــديــو
يـظـهــر اي ــد روي ــس وه ــو يـلـقــي كلمة
أم ــام الـحـشــود مــن املتظاهرين وهم
ي ـه ـت ـفــون ل ـل ـم ـس ـل ـمــن« :عـ ـ ـ ــودوا إل ــى
دي ــارك ــم» للمطالبة بـطــرد املسلمني
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة.
ً
خطب فيهم رويس قائال« :إحدى أهم
املشاكل التي نواجهها اليوم هي أن
أوالدنــا يتعلمون في املــدارس أن كل
فـكــرة هــي فـكــرة صحيحة وال يجوز
أن ينتقد أحدنا مواقف اآلخرين ،ولو
كانت بغيضة ،وم ــاذا يسمون ذلــك؟
يـسـمــونــه احـ ـت ــرام ال ـت ـنــوع الـثـقــافــي.
العديد
وهــذا التنوع الثقافي يحرم
َ
م ــن امل ــواطـ ـن ــن األم ـي ــرك ـي ــن اتـ ـخ ــاذ
املوقف الذي ينبغي أن نتخذه حتى
نتطور كمجتمع» .لكن رويس تراجع
الحقًا عــن تأييد شـعــارات الكراهية،
مـ ـتـ ـهـ ـم ــا ع ـ ـنـ ــاصـ ــر غ ـ ـيـ ــر م ـن ـض ـب ـطــة
بإطالقها!
قــد يـســاهــم تحليل الـجــانـبــن املــالــي
واإلســامــوفــوبــي فــي حـيــاة اي ــدوارد
رويس في تكوين فهم دوافع اختياره
مــن قـبــل املــؤسـســة الـحــاكـمــة ،ليكون
رأس حربتها في وجه حزب الله ،كما
لفهم انفعاالته الالفتة خالل املرحلة
األخيرة .فلدى ظهور عتاد عسكري
أميركي املنشأ (كناقالت الجند من
نــوع أم  )113فــي صــور لـقــوات حزب
الـلــه العسكرية فــي ســوريــا ،انتفض
رويس داعيًا إلى مراجعة املساعدات
األميركية للجيش اللبناني ،إذ يبدو
أن السيناتور الالمع الذكاء واملعرفة
ي ـظــن أن ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي ه ــو من
مصادر تسليح حزب الله.

