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رحيل

تساقط الفريق ّاالقتصادي للحكومة:

جون ماكين

روحاني «محصن» أمام هجمات البرلمان

على خالف ما يشي به ظاهر الحملة
البرلمانية في إيران إلسقاط وزراء
حكومة حسن روحاني ،يبدو األخير
في منأى عن االستهداف بعد خطاب
المرشد علي خامنئي أخيرًا .وإذ يحضر
روحاني غدًا تحت قبة البرلمان لإلجابة
عن أسئلة النوابُ ،يستبعد أن ينجح
خصوم الرجل في الذهاب أكثر من
الضغط على فريق الرئيس المعني
بالملف االقتصادي
ُ
يـ ـم ــث ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ح ـســن
روحاني ،غدًا ،أمام البرملان لإلجابة
عن أسئلة النواب .يحضر الرجل في
وق ــت تـتـنــاقــص فـيــه حـكــومـتــه جــراء
امل ــاح ـق ــة ال ـبــرملــان ـيــة ال ـت ــي أطــاحــت
اثنني من وزرائه .فبعد إقالة النواب
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل أخ ـ ـي ـ ـرًا،

ّأمن خامنئي في
خطابه األخير «حصانة»
أوثق لروحاني
ح ـج ــب الـ ـب ــرمل ــان ،أمـ ـ ــس ،ال ـث ـق ــة عــن
وزيـ ــر االق ـت ـصــاد وامل ــال ـي ــة ،مـسـعــود
كرباسيان .زاد القرار من محاصرة
روح ــان ــي وف ــري ـق ــه ،وأعـ ـط ــى جــرعــة
دعـ ـ ــم ل ــأطـ ـي ــاف امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـش ــدة
لروحاني ،والداعية إلــى استقالته،
وعلى رأسها تيار الرئيس السابق

محمود أحمدي نجاد.
لكن النظرة إلى ما يجري في املشهد
ـاو
ال ـس ـيــاســي اإلي ــران ــي ع ـلــى أن ــه ت ـهـ ٍ
ل ــوالي ــة روح ــان ــي ال ـثــان ـيــة ،ال ُي ـق ـ ّـر به
الـ ـع ــارف ــون ب ـخ ـفــايــا ال ـ ـتـ ــوازنـ ــات فــي
طهران ،ومسار تجاذبات القوى .ثمة
ص ــورة مـقـلــوبــة خـلــف مـشـهــد إح ــراج
ال ــرئـ ـي ــس ،وال ـت ـص ــوي ــب ع ـل ــى فــريـقــه
االق ـت ـص ــادي ف ــي املــرح ـلــة الـحـســاســة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران لـ ـن ــاحـ ـي ــة
ال ـت ــراج ــع امل ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي على
وق ــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،وج ــوالت
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـش ـع ـب ـيــة املـتـقـطـعــة
ّ
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع .فـ ـعـ ـب ــر الـ ـتـ ـخ ــف ــف مــن
الـفــريــق االقـتـصــادي ،وتغيير رمــوزه
األس ــاس ـي ــة ،ي ـكــون روح ــان ــي ق ــد ّأم ــن
«كبش فداء» أمام مختلف املستويات
السياسية والشعبية في إيــران ،وهو
م ــا أس ـه ــم ف ـي ــه ال ــرئ ـي ــس ن ـف ـســه عـنــد
اس ـت ـب ــدال ــه م ـحــافــظ ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي.
وب ــذل ــك ،ي ــدف ــع ال ـف ــري ــق االق ـت ـص ــادي
امل ـت ـه ــم ب ـ ــ«ال ـ ـق ـ ـصـ ــور» عـ ــن م ــواج ـه ــة
تحديات املرحلة ،وفي مستويات أكثر
ت ـش ــددًا بــ«الـتـقـصـيــر» أو «ال ـف ـســاد»،
َ
ثمن االمتعاض الشعبي واالنتقادات
املـ ـتـ ـص ــاع ــدة فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع واإلع ـ ـ ــام
وال ـبــرملــان ل ــأداء الـحـكــومــي فــي هــذه
امللفات .وبالتاليُ ،ي َّ
حيد روحاني عن
التصويب عليه كرأس هرم املسؤولية
عــن فشل الـبــرنــامــج االنـتـخــابــي الــذي
فاز على أساسه بوالية ثانية.
ه ـكــذا ،يـصـبــح روح ــان ــي فــي موضع
أك ـثــر حـســاسـيــة وتـ ـض ــررًا ،وعــرضــة
لوصف آخر والية له بـ«الفشل» ،لكن
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ي ـحـ ّـصــن الــرئـيــس
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي مـ ــوق ـ ـعـ ــه ،ويـ ـ ــراهـ ـ ــن ع ـلــى
التغييرات اإلداريــة في فريقه ،وعلى
الوقت لتسجيل نجاحات في ما تبقى

ُي َّ
حيد روحاني عن التصويب عليه كرأس هرم المسؤولية (أ ف ب)

من واليته .يصعب في طهران حماية
فريق روحاني االقتصادي وتحييد
الـ ـ ـ ــوزراء ع ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ،م ــا يجعل
األكثرية البرملانية تنأى بنفسها عن
حـمــايــة الـ ــوزراء املـســؤولــن مباشرة
ع ــن ه ــذه امل ـل ـفــات أمـ ــام الـ ــرأي ال ـعــام.
وف ـ ــي امل ـس ـت ــوى ن ـف ـس ــه ،يـ ـب ــدو ب ـقــاء
روحاني وتحصينه وحماية واليته
حــاجــة لغالبية األف ــرق ــاء وال ـت ـيــارات
وم ــؤسـ ـس ــات الـ ـنـ ـظ ــام ،ي ــرف ــض أح ــد

ـورط فــي الـعـمــل عـلــى خالفها.
أن ي ـتـ ٌ
م ـع ــادل ــة تـفــرضـهــا ض ـ ــرورة م ــوازن ــة
ال ـن ـظ ــام ب ــن ال ـض ـغ ــوط ال ـخــارج ـيــة
ومــواج ـهــة ح ــرب ال ـح ـظــر ،واملـطــالــب
االقتصادية واالجتماعية الداخلية،
في سبيل الخروج من املرحلة بأقل
األضرار املمكنة.
ه ــذه الـسـيــاســة ب ــدا ِّ امل ــرش ــد األع ـلــى،
علي خامنئيُ ،متبنيًا لها باملطلق،
ح ــرص ــا مـ ـن ــه عـ ـل ــى إظ ـ ـهـ ــار «وحـ ـ ــدة

ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــف» أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج وتـ ـ ـ ــرك
النقاشات الداخلية عند مستويات
واق ـع ـيــة ومـ ـح ــدودة ،وم ـنــع تـمـ ّـددهــا
بــاتـجــاه إطــاحــة رئـيــس الجمهورية.
وقـ ـ ـ ــد ّأم ـ ـ ـ ــن خ ــامـ ـنـ ـئ ــي فـ ـ ــي خ ـط ــاب ــه
األخ ـيــر «ح ـصــانــة» أوث ــق لــروحــانــي
برفضه دعــوات االستقالة اآلتية من
م ـعــارضــي ال ــرج ــل ،ح ـ ّـد وص ــف هــذه
الـ ــدعـ ــوات بــأن ـهــا تـنـفـيــذ لــ«مـخـطــط
األعداء» .حينها ،قال خامنئي أيضًا

إن «ال ـح ـكــومــة ي ـجــب أن ت ـب ـقــى ،وأن
تـكــون قــويــة ،وأن ت ـمــارس وظيفتها
ّ
في حل مشاكل الشعب» .خطاب شكل
ّ
ع ــام ــة سـيــاسـيــة ف ــارق ــة ،ع ـ ــززت من
حضور «الولي الفقيه» في إيران في
منطقة وسطى يمسك فيها بالعصا
م ـ ــن املـ ـنـ ـتـ ـص ــف ،م ـ ــن خـ ـ ــال ح ـمــايــة
النظام والحكومات املتعاقبة أيًا كان
انتماؤها السياسي والحزبي .فكما
دافــع املرشد في املاضي عن حكومة
ن ـجــاد ،يـعــود ال ـيــوم ليقطع الطريق
على نجاد نفسه في محاولة األخير
اسـتـغــال ال ـظ ــروف للتصويب على
الرئيس الحالي.
املراقب عن كثب يلحظ ،على ضفاف
هـ ــذا ال ـ ـحـ ــراك ال ـس ـي ــاس ــي ال ــداخ ـل ــي،
ب ـ ـ ــوادر خ ــري ـط ــة س ـيــاس ـيــة مـخـتـلـفــة
فــي طـهــران بــدأت تظهر منذ مــدة ،ال
تـقـتـصــر ع ـلــى االن ـق ـس ــام الـتـقـلـيــدي:
مـحــافـظــن وإصــاح ـيــن ،خصوصًا
مــع ت ـصـ ّـدر ت ـيــار ن ـجــاد لـلـمـعــارضــة،
قاطعًا أكثر فأكثر مع تيار املحافظني،
ومـ ـتـ ـم ــايـ ـزًا ع ـن ــه فـ ــي كـ ــل ش ـ ـ ــيء .فــي
ُ
املوازاة ،تكسب التطورات السياسية
فــي إي ــران روحــانــي «الــوسـطــي» دعم
ً
الـتـيــار امل ـحــافــظ ،فـضــا عــن حلفائه
اإلص ــاحـ ـي ــن .وي ـص ـع ــب ف ــي إيـ ــران
ال ـيــوم فـصــل الـتـجــاذبــات السياسية
بــن ال ـقــوى ،على األق ــل إعـ ُـامـيــا ،عن
املـلـفــات الـقـضــائـيــة ال ـتــي فـتـحــت في
أك ـث ــر م ــن اتـ ـج ــاه ،بـعـضـهــا مل ـحــاربــة
ّ
املـخــلــن بــاقـتـصــاد إيـ ــران وعملتها،
وب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ــر ب ــوج ــه سـيــاسـيــن
ّ
متهمني بالفساد .ومن بني األخيرين
مدير مكتب الرئيس السابق أحمدي
نجاد ،اسفنديار رحيم مشائي ،الذي
شرعت محكمة الثورة في محاكمته،
أول من أمس.
(األخبار)

تقرير

ّ
العقوبات تعزز تقارب طهران مع أنقرة والدوحة
تسهم العقوبات األميركية
على إيران في تمتين تقارب كل من
طهران والدوحة ،وهو ما تجلى
َ
أمس في اتصال هاتفي بين زعيمي
البلدين .األمر نفسه ينسحب على
العالقات اإليرانية ـ التركية ،اآلخذة
في التصاعد ،خصوصًا في جانبها
َاالقتصادي ،حيث بدأت شركات تركية
ت ِرث الشركات األوروبية المغادرة هربًا
من العقوبات
جـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـس ــن
روحاني ،في اتصال هاتفي مع أمير
قـطــر تميم بــن حـمــد آل ثــانــي ،أمــس،
دع ـ ــم ب ـ ـ ــاده لـ ـل ــدوح ــة فـ ــي م ــواج ـه ــة
«الـ ـعـ ـق ــوب ــات غ ـي ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة» ،فــي
إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى املـ ـق ــاطـ ـع ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ل ـق ـطــر .وث ـ ّـم ــن روح ــان ــي ،بـحـســب ما
نقلت وكالة األنباء اإليرانية ،املوقف
القطري من االتفاق النووي اإليراني،
داعيًا إلى «توسيع وتمتني العالقات
م ــع دولـ ــة ق ـط ــر ،ال ـب ـلــد ال ـصــديــق في
هذه املنطقة الحساسة» .وأضاف أن
«ه ـنــاك الـعــدیــد مــن ال ـفــرص لتطویر

الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي امل ـ ـجـ ــاالت الـسـیــاسـیــة
واالقتصادیة بنی إیران وقطر ،ولیس
هـنــاك عــائــق أم ــام دعــم هــذا التعاون
املـشـتــرك» .وأب ــدى الــرئـيــس اإليــرانــي
ألمير قطر استعداد بــاده لإلسهام
ف ــي م ـش ــاري ــع «ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم» ال ـتــي
ستستضيفها ال ــدوح ــة ع ــام ،2022
مشددًا على ضرورة «تشجيع رجال
األع ـم ــال واملـسـتـثـمــریــن فــي الـبـلــدیــن
وب ــذل الجهد لتسهیل نشاطاتهم».
ول ـفــت إل ــى أن «ت ـعــزیــز ال ـت ـعــاون في
امل ـ ــوان ـ ــئ وال ـ ـب ـ ـحـ ــار ،وإح ـ ـ ـ ـ ــداث خــط
مــاحــي م ـش ـتــرك ،یـمـكــن أن یـســاعــدا
التجارة بنی البلدین إلى ّ
حد كبیر».
ودعــا آل ثــانــي ،ب ــدوره ،إلــى «تطویر
ً
شامل» لعالقات قطر مع إيران ،قائال:
«ال ننسى أب ـدًا مــوقــف إی ــران الــداعــم
لـقـطــر بـمــواجـهــة الـحـصــار الـجــائــر»،
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا رفـ ـ ـض ـ ــه ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك االتـ ـ ـف ـ ــاق
الـ ـن ــووي وال ـت ـصـع ـيــد ب ــن واشـنـطــن
وط ـ ـهـ ــران .وشـ ـه ــد االت ـ ـصـ ــال تـهـنـئــة
م ـت ـب ــادل ــة ب ـع ـيــد األض ـ ـحـ ــى ،ودع ـ ــوة
مــن روح ــان ــي آلل ثــانــي إل ــى حضور
اجتماع القمة الثالث ملنتدى حــوار
التعاون اآلسـیــوي الــذي سیعقد في
طهران الشهر املقبل.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا م ـ ــن األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة
األخــرى ،تسهم العقوبات ضد إيران
في مزيد من التقارب بني طهران من
ج ـهــة ،وك ــل م ــن أن ـق ــرة وال ــدوح ــة من
ج ـهــة ث ــان ـي ــة .ق ـط ــري ــا ،ث ـمــة «جـمـيــل»

ت ـح ـف ـظــه الـ ــدوحـ ــة لـ ـطـ ـه ــران ،يـتـعـلــق
بـتـعــامـلـهــا م ــع املـقــاطـعــة الـسـعــوديــة
ـ ـ اإلمــارات ـيــة لـهــا ،ومــوقــف الحكومة
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــذي أسـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ــي م ـنــع
م ـحــاصــرة قـطــر جـغــرافـيــا وت ـجــاريــا،
وهـ ــو م ــا أش ـ ــار إل ـي ــه أم ـي ــر ق ـطــر فــي
ات ـصــالــه م ــع روح ــان ــي أمـ ــس .وعـلــى
الـهــامــش ،تحضر املنافسة القطرية
ـ ـ اإلمــارات ـيــة ،وال ـتــي يمكن أن تغري
ال ــدوح ــة بــاالس ـت ـيــاء ع ـلــى دور أبــو
ظبي إبــان جولة العقوبات السابقة
لـ ــات ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،ح ـ ــن ت ـح ــول ــت
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات إل ـ ـ ـ ــى إح ـ ـ ـ ـ ــدى مـ ـنـ ـص ــات
االلتفاف على العقوبات .وهو ما لم
يـعــد ممكنًا ت ـكــراره فــي ظــل انـخــراط
اإلم ــارات فــي الحملة األميركية ضد
إيـ ـ ـ ــران .والـ ـج ــدي ــر ذكـ ـ ــره أن اإلعـ ــام
ّ
اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ــرع ف ـ ــي ش ـ ـ ــن ح ـم ـلــة
تحريضية مبكرة على هذا التقارب
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ال ـ ـق ـ ـطـ ــري واح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت
ت ـطــوره ،مــن بــوابــة تـصــويــر الــدوحــة
على أنها تعصي األوامر األميركية.
ً
ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـفـ ــة ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا ،وف ـ ـ ـضـ ـ ــا عــن
«ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل» اآلخ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـف ـظــه
األتـ ــراك لـطـهــران فــي مـحـنــة مـحــاولــة
االنـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ،تـ ـجـ ـم ــع
«املـصـيـبــة» الـبـلــديــن ،وتـســاعــد على
التعاون أكثر ،إذ تشارك أنقرة هذه
األي ـ ــام ج ــارت ـه ــا م ــواج ـهــة الـضـغــوط
األميركية وتداعياتها االقتصادية.
ً
وف ـ ـ ـضـ ـ ــا عـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــات اآلن ـ ـيـ ــة

والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـف ـ ــرض املـ ـص ــال ــح
املـ ـشـ ـت ــرك ــة والـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادالت ال ـت ـج ــاري ــة
ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى س ـي ــاس ــة الـحـكــومـتــن
الـ ـت ــركـ ـي ــة واإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى إي ـ ــران.
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وأم ـ ـ ــس ،أش ـ ـ ــارت ت ـق ــاري ــر صـحــافـيــة
تركية إلــى استعداد شــركــات طيران
تركية لتقديم خدمات النقل الجوي
لـ ـل ــرك ــاب اإليـ ــران ـ ـيـ ــن فـ ــي رح ــات ـه ــم
ً
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات

ثمة «جميل» تحفظه الدوحة لطهران ،يتعلق بتعاملها
مع المقاطعة السعودية ــ اإلماراتية لها (األناضول)

ظريف :تركيا
على رأس الدول
التي نتفاهم معها
بأفضل شكل

سكت بوق الحروب

ّ
أكمل عامًا .لم يحقق
انتهت مسيرة السناتور األميركي ،جون ماكين ،أول من أمس ،بعد صراع مع
ّ
السرطان ّ
األخير حلمه بأن يصبح رئيس الواليات المتحدة ،على رغم محاولتين انتهتا إلى الفشل ،لكنه ظل مؤثرًا في السياسة
الخارجية لبالده ،وداعمًا لحروبها .من هنا ،يمكن فهم من حزنوا لرحيل «عراب الديموقراطية»ّ ،
المؤيد لـ«الربيع
العربي» و«صديق الثوار» .السعودية ،الحليفة «القريبة والقديمة» ،وفق وصف ماكين ،أعلنت أنها «فقدت
صديقًا عظيمًا» ،فيما نعاه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بوصفه «أكبر مدافع» عن كيان االحتالل
مالك حمود
االسم الحاضر دائمًا ،جون ماكني،
رحل أول من أمس عن  81عامًا .له
ّ
ّ
واتساق أيديولوجي
فوقية
نزعة
ممزوج برؤى خاصة جعلته محل
ـدل نظرًا ملواقفه في العديد من
جـ ٍ
امل ـل ـف ــات ،خ ـصــوصــا ع ـلــى صعيد
املنطقة .جعل ماكني من «مبدأ نشر
الــديـمــوقــراطـيــة األمـيــركـيــة» هدفًا
عـ ِـمــل عـلــى تـحـقـيـقــه م ــا اسـتـطــاع،
س ـع ـيــا لـ ـ ــ«إرش ـ ــاد» ال ـش ـع ــوب إلــى
ّ
«ال ـص ــواب» .لـعــل مــا اقـتــرفــه جون
ماكني (هنا) وما ّأيده من غزوات،
َ
سيبقى محفوظًا ،ولفترة طويلة،
ّ
في سجل «السياسة الالأخالقية».
هــو عـسـكـ ّ
ـري ســابــق (اب ــن وحفيد
ع ـ ـس ـ ـكـ ـ َّ
ـريـ ــن يـ ـحـ ـم ــل اسـ ـمـ ـهـ ـم ــا)،
س ـ ـنـ ــاتـ ــور ج ـ ـم ّـ ـهـ ــوري ع ـ ــن والي ـ ــة
أري ــزون ــا ،ومــرشــح رئــاســي؛ أجــاد
اللعب على التناقضات الداخلية:
م ـس ـت ـب ـ ّـد ف ـ ــي األوق ـ ـ ـ ـ ــات ال ــرديـ ـئ ــة
لبالده ،وطالب إجماع من الحزبني
(الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري وال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي)
عندما تكون األمــور على ما يرام.
ً
هـ ــذا جـعـلــه م ـق ـب ــوال لـ ــدى الـعــديــد
مـ ــن أق ـ ــران ـ ــه وخ ـ ـصـ ــومـ ــه ،وح ـت ــى
ّ
«املستقلني».
ـحــد عــن قناعته
الــرجــل ال ــذي لــم يـ ِ
بـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرورة م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة «ال ـ ـق ـ ـ َـي ـ ــم
األم ـيــرك ـيــة» وال ــدف ــاع عـنـهــا حــول
الـعــالــم ،ش ــارك فــي ح ــرب فييتنام
كطيار بحرية ،وتـ ّـم أســره في عام
 1967هـنــاك مل ــدة خـمــس س ـنــوات.
َ
ّ
ربما تركه ذلــك مع فكرة واضحة
عـ ــن ه ــويـ ـت ــه ،وط ـ ـمـ ــوح س ـيــاســي
أوص ـل ــه إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب عــام
 .1982ك ـبــرت ط ـمــوحــات ال ـنــائــب،
فـصـعــد إل ــى مـجـلــس ال ـش ـيــوخ في
 ،1986حيث مكث حتى وفاته .في
عام  ،2000خسر ماكني «الصريح»،
في االنتخابات التمهيدية لحزبه
أمـ ــام جـ ــورج دبـلـيــو بـ ــوش ،وع ــاد
وفـ ـ ـ ــاز ب ــالـ ـت ــرشـ ـي ــح الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري
لالنتخابات الرئاسية عام ،2008
ّ ُ
لكنه هزم أمام باراك أوباما.

سناتور «الربيع العربي»
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي أل ـغــت نـشــاطـهــا في
إيران ،خوفًا من العقوبات األميركية.
وهو ما ُي ّ
عد مفيدًا ألربــاح الخطوط
الـتــركـيــة ،الـتــي سـتــزيــد حصتها من
ال ــرك ــاب اإلي ــران ـي ــن امل ـســافــريــن إلــى
أوروبـ ـ ـ ــا ب ـن ـس ـبــة  20ف ــي املـ ـئ ــة .ه ــذه
الخطوات التركية العملية وغيرها،
إلى جانب املوقف الرسمي لحكومة
الرئيس رجــب طيب أردوغ ــان ،تدفع
ط ـهــران إل ــى اإلشـ ــادة بـتـعــاون أنـقــرة
ّ
معها في هذه املرحلة .وهو ما علق
عليه وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ،أمس ،بالقول إن تركيا
«تأتي على رأس الدول التي نتفاهم
معها بأفضل شكل في املنطقة».
(األخبار)

امـتـ ٌلــك مــاكــن إرث ــا مختلطًا؛ فهو
نـ ــزق ،حـ ـ ّ
ـاد ال ـط ـبــاع ،وأحـ ــد أشـهــر
السياسيني األميركيني وأكثرهم
ن ـفــوذًا ،ك ــان مــن صـقــور السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة و«م ـه ـن ــدس ــي الــرب ـيــع
ال ـ ـعـ ـ ّـربـ ــي» ،وأح ـ ـ ــد أكـ ـث ــر م ــؤي ــدي
التدخل العسكري خارج الحدود.
بحسب بعض زمالئه ،فإنه لم يقل
«ال» إطالقًا للحرب.

«صديق عظيم»

ّ
«ببالــغ األســى» ،تلقــى رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ،بنيامــن نتنياهــو،
ً
نبــأ وفــاة جــون ماكــن «الــذي كان رجــا وطنيــا كبي ـرًا مخلصــا ألميــركا
وصديقــا حقيقيــا إلســرائيل» ،و«أكبــر مدافــع» عنهــا .وقــال« :سـ ّ
ـأعتز دائمــا
بصداقتــه املتينــة مــع الشــعب اإلســرائيلي ومعــي شــخصيًا .دعمــه املســتمر
إلســرائيل َنبــع مــن إيمانــه بقيــم الديموقراطيــة والحريــة .دولــة إســرائيل
تــؤدي التحيــة لجــون ماكــن» .الســناتور الراحــل كان مــن أشــد املدافعــن
عــن «الديموقراطيــة الفعالــة الوحيــدة فــي الشــرق األوســط» ،وفــق مــا وصــف
إســرائيل فــي إحــدى مقابالتــه مــع «ســي أن أن».
فــي الســياق ذاتــه ،أعــرب الســفير الســعودي لــدى الواليــات املتحــدة ،خالــد بــن
ســلمان ،عــن تعازيــه بوفــاة ماكــن ،وكتــب فــي تغريــدة« :أخلــص التعــازي
للشــعب األميركــي علــى فقــدان جــون ماكــن ،البطــل األميركــي الــذي كـ ّـرس
َّ
العامليــن .كان صديقــا
حياتــه لخدمــه بــاده والنهــوض بالســام واألمــن
عظيمــا للمملكــة ،رجــل دولــة محتــرم وجديــر بالثقــة حقــا .ســنفتقده».

قبل أن يكتشف «الـخـطــأ الـفــادح»
ِّ
ّ
املتحمسني
متأخرًا؛ كــان من أكثر
ل ـغــزو الـ ـع ــراقَّ ،
وأيـ ــد زيـ ــادة عــديــد
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة ه ـنــاك ،منتقدًا
تعامل إدارة جورج بوش مع هذه
ال ـحــرب .فــي مــذكــراتــه الـتــي نشرت
فــي أيـ ــار /مــايــو امل ــاض ــي ،بعنوان
«امل ـ ــوج ـ ــة الـ ـت ــي ال تـ ـ ـه ـ ــدأ» ،ك ـت ــب:
«الـحــرب على الـعــراق التي ناديت
مــن أجــل إطــاقـهــا ،ال يمكن الحكم
ّ
عـلـيـهــا ع ـلــى أنـ ـه ــا أي شـ ــيء آخــر

سوى أنها كانت خطأ .خطأ خطير
ّ
أتحمل نصيبي من
جدًا ،ويجب أن
ّ
اللوم عليها» .وتذكر فجأة أنه «لم
داع إلزهاق األرواح
يكن هناك من ٍ
واإلخالل باألمن ...لقد خرجنا من
ح ــرب فييتنام واقـتـنـعــت صــراحــة
أننا قادرون على النصر في حرب
ال ـ ـعـ ــراق وف ـع ـل ـنــا ذلـ ـ ــك؛ ان ـت ـصــرنــا
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ب ـ ـعـ ــد ات ـ ـبـ ــاع
استراتيجية زي ــادة ع ــدد ال ـقــوات،
وضـ ّـح ـيــت م ــن أج ـل ـهــا ب ـكــل ش ــيء،

شارك في حرب فييتنام ،وتمّ أسره هناك لمدة خمس سنوات (أ ف ب)

بما في ذلك طموحي الرئاسي».
فــي ع ــام  ،2011ل ــدى ب ــدء «الــربـيــع
ال ـعــربــي» ،دع ــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ات ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاذ مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف م ـ ـ ّ
ـؤي ـ ــد
ل ــ«ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ف ــي املـنـطـقــة.
ماكني ،الديموقراطية
في قاموس ّ
تكمن فــي ال ـتــدخــل الـعـسـكــري في
لـيـبـيــا ،وض ــرب س ــوري ــا وتسليح
فصائل املعارضة.
ً
زار ،مثال ،بنغازي وطرابلس في
عــامــي  2011و ،2013مــداف ـعــا عن
دور أق ــوى لـلــواليــات املـتـحــدة في
«ليبيا ما بعد القذافي» .أراد كذلك
ُّ ً
ت ــدخ ــا حــاس ـمــا ف ــي س ــوري ــا .زار
شمال البالد ،في أيار /مايو ،2013
ب ــ«ص ـفــة» أرف ــع م ـس ــؤول أمـيــركــي
ي ــدخ ــل س ــوري ــا م ـنــذ بـ ــدء ال ـحــرب
فيها حيث جــال برفقة مسؤولي
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة كـ ــواحـ ــد مــن
أه ــل بـيـتـهــم .جـلــس بـيـنـهــم داعـيــا
إلــى تزويدهم باألسلحة الثقيلة،
وإقامة منطقة حظر طيران تشمل
األراضي السورية كافة.
ُعـ ــرف داخ ـل ـيــا ب ـمــواق ـفــه املـحــافـظــة
دي ـن ـيــا وال ــداع ـم ــة ل ـل ـت ـجــارة ال ـحــرة
ّ
والحد من اإلنفاق
(خالفًا لترامب)
الحكومي وبرامج الرفاهية .انتقد
خ ـف ــض ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،ودع ـ ـ ــم زي ـ ــادة
اإلنفاق العسكري (موازنة الدفاع)،
وباعتباره حامل «أفكار مستقلة»
عن أبناء حزبه ،لم ّ
يتردد يومًا في
إعــان الـخــاف معهم فــي القضايا
الداخلية.
ان ـ ـت ـ ـقـ ــد دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب بـ ـش ــدة
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا لـ ـجـ ـه ــة مـ ــواق ـ ـفـ ــه مــن
الـهـجــرة والـهـجــرة غـيــر الشرعية.
ّ
وب ـ ــدا أن ان ـت ـخ ــاب األخ ـي ــر ضــرب
عـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـحـ ـ ــائـ ـ ــط بـ ـ ـ ــ«مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ»
الـسـنــاتــور الـجـمـهــوري التقليدي
الـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم ي ـ ـخـ ــف اسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاءه مــن
«ن ــزع ــة رج ــل األعـ ـم ــال امل ـل ـيــارديــر
القومية والحمائية» ،إلــى جانب
«مـ ـغ ــازلـ ـت ــه» ل ـل ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فــاديـمـيــر بــوتــن ،و«اسـتـخـفــافــه»
بـكــرامــة منصب الــرئــاســة .وصــف
اج ـت ـم ــاع ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي مع
نظيره الروسي في هلسنكي بأنه
«خـطــأ م ــأس ــوي» ،وت ــراج ــع جديد
للواليات املتحدة.
ط ـ ـلـ ــب أن ال ي ـ ـح ـ ـضـ ــر الـ ــرئـ ـيـ ــس
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ«ن ـ ـ ـ ــزق» و«قـ ـلـ ـي ــل
ّ
االط ـ ـ ـ ــاع» جـ ـن ــازت ــهّ .أمـ ـ ــا ت ــرام ــب،
ف ــاكـ ـتـ ـف ــى بـ ـتـ ـق ــدي ــم ت ـ ـعـ ــازيـ ــه فــي
تـ ـغ ــري ــدة م ـق ـت ـض ـبــة ،ك ـت ــب ف ـي ـهــا:
«أقـ ــدم ت ـع ـ ّ
ـازي وأصـ ــدق احـتــرامــي
ل ـعــائ ـلــة ال ـس ـن ــات ــور جـ ــون مــاكــن.
قلوبنا وصلواتنا معكم!».

