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{ رومـا- (أ ف ب) - أعـلن وزير
الـــداخــلـــيــة اإليــطـــالي مـــاتــيــو
ـهــاجـرين سـالــفـيــني امس أن ا
الـعــالـقــ عـلـى مـ الــسـفــيـنـة
"ديـتـشوتـي" الراسـيـة في مـيـناء
بجـزيـرة صـقـلـيـة سـيُـسمـح لهم
بــالـــنــزول مــنـــهــا "فـي غــضــون
سـاعات" بـعـدما أبـدت الـكنـيـسة
اسـتـعـدادهـا السـتـضـافـة الـقسم

االكبر منهم.
ـهـاجـرين وقــال سـالـفـيـني إن "ا
وجـودين عـلى م ديـتـشوتي ا
ســيــنــزلــون مــنــهـا فـي غــضـون
ســـــاعــــات. قـــــسـم كــــبـــــيـــــر من
هاجرين سـتتم استضافته من ا
قبل الكـنيسة اإليـطالية من قبل
األساقـفة الـذين فتـحوا أبـوابهم

وقلوبهم وجيوبهم".
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وكـانت ألـبـانـيا أعـلـنت في وقت
ســابـق الــســـبت اســـتـــعـــدادهــا
الســـــتـــــقـــــبـــــال  20من هـــــؤالء
ـهـاجــرين. وهـذه الــدولـة غـيـر ا
الـــعــضــو في االحتــاد االوروبي
هي البلد الوحيد الذي قام حتى
ــــبـــادرة حلل ــــثل هـــذه ا اآلن 

هاجرين. أزمة هؤالء ا
والـسـفيـنـة "ديتـشـوتي" التـابـعة
خلــفــر الـــســواحل اإليــطــالــيــ

أنــقــذت  190مـــهـــاجــرا في 15
و 16آب/أغـســطس اجلـاري في
ـتوسـط وقد أتت مـيـاه الـبـحـر ا
بهم الى مرفأ كاتانيا في صقلية
ليل االثـن لكن احلكـومة منعت
الـغــالــبــيـة الــعــظـمـى من هـؤالء
ــهــاجــرين من الــنــزول مــنــهــا ا
بــــســـبب عـــدم الـــتـــزام االحتـــاد

األوروبي استقبال عدد منهم.
وأتى تـصريح سـالـفـيني بـعـدما
فــتح الــقــضــاء حتـقــيــقــا بــحـقه

بــتــهـــمــة "احــتـــجــاز اشــخــاص
وتـــوقـــيــفـــات غـــيـــر قــانـــونـــيــة
واسـتـغالل الـسلـطـة" في قـضـية
ـهـاجــرين الـعـالــقـ عـلى مـ ا
ديـتــشـوتـي بـحــسب مـا اوردت
وسائل االعالم االيـطـاليـة مـساء

السبت.
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كـمـا اسـتــهـدف الـتـحـقـيق الـذي
فــتـحــته نــيـابــة اغـريــغــنـتي في
صـقـلـية مـديـر مـكتب سـالـفـيني
عـلى ان تـتواله نـيـابـة بالـيـرمو
كـــبــرى مــدن هـــذه اجلــزيــرة في
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ـصـدر جـنـوب ايــطـالـيــا وفق ا
نفسه.

وفـي وقت ســـــــابق الـــــــســــــبت
اسـتجـوبت الـنيـابـة في صـقلـية
ــسـؤولــ في عــددا من كــبــار ا
وزارة الـــداخـــلـــيــــة لـــتـــحـــديـــد
ــسـؤولـ عـن إصـدار األوامـر ا
ــهــاجـــرين من مــغــادرة ـــنع ا
الــســفـيــنــة بــحــسب مــا ذكـرت

تقارير إعالمية.
ويُـعدّ ملف الـهجرة حـساساً في
إيـطـالـيا الـتي وصل الـيـهـا مـنذ
 2013مئات آالف األشخاص

هـربـا مـن احلـروب واالضـطـهـاد
والــــفـــقــــر في الــــشـــرق األوسط

وإفريقيا وآسيا.
وتـــــــنـص قـــــــوانـــــــ االحتــــــاد
األوروبي عــــــــلـى أن يـــــــطــــــــلب
ــهــاجــرون الــلــجــوء في دولــة ا
الــــوصـــــول لــــكن احلـــــكــــومــــة
اإليـطـالـيـة اجلديـدة تـسـتـمر في
مـــنـع الـــســــفن مـن الـــرســــو في
مـرافــئـهــا. فـيــمـا فــتح الــقـضـاء
االيــطـالـي حتـقــيـقــا بــحق وزيـر
الداخلية ماتـيو سالفيني بتهمة
"احـتـجـاز اشـخـاص وتـوقـيـفات

مـرفـأ كـاتـانـيـا مـنـذ لـيل االثـنـ
لـــكن احلــــكـــومـــة مــــنـــعت 150
مــــهـــاجــــرا عـــلى مــــتـــنــــهـــا من
مــغـادرتــهـا فـي ظل عـدم الــتـزام
االحتـاد األوروبي استـقبـال عدد
مـنهم. وفـي وقت سابق الـسبت
اسـتـجوبـت النـيـابة فـي صقـلـية
ــســؤولــ في عــددا من كــبــار ا
وزارة الـــداخــــلـــيـــة لــــتـــحـــديـــد
ــسـؤولــ عن إصــدار األوامـر ا
ـــهــاجــريـن من مــغــادرة ــنع ا
الــســفــيــنــة بــحـسـب مــا ذكـرت

تقارير إعالمية.

ـصادقـة على انـية لـعام  2018 وتمت ا انتـهت مرحـلة االنـتـخابـات البـر
نتائجها بالـرغم من كل عمليات التـزوير التي شابتهـا وكانت من نتائجها
سحب يد مفوضية االنتخابات ومـنع أعضائها من السفر وتشكيل جلان
سـتوى لكـنها سـتطوى هي ونـتائجـها في عالم الـنسيان حتقيـقية عالـية ا
مثل مـاسبـقهـا من آالف اللـجان الـتحـقيـقيـة منـذ عام  2003 وحلد اآلن
ــصـالح الـسـيـاسـيـة, والـتي لم ولن نـعـرف نــتـائـجـهـا بـسـبب االرادات وا
ولـذلك وبـنـفس اسـلـوب الـسـيـنـاريـوهـات الـسـابقـة  غـلـق ملـف الـفـساد
والتزويـر في العـمليـة االنتخـابيـة  بتسـوية سيـاسيـة وجاءت نتـائج العد و
ـئـة  في عمـوم الـبالد بعـد اتـفاق الفـرز الـيدوي مـطـابقـة أكـثر من  99با
سري بـ الكـتل السـياسـية  فـيه اسـتغـفال الـناخب الـعراقي والـشعب
هم طويت هذه الصفـحة وبدأت صفحـة التحالفات رة أخرى  ,ا العراق 
ـان والـتي سـتـقـوم بـدورها الـسـياسـيـة لـتـشـكـيل الـكـتـلة األكـبـر في الـبـر
انية اجلديدة ,وهذا ما أريد التوقف عنده بتشكيل احلكومة  لـلدورة البر

. ومناقشته مع القاريء الكر
الـذي يــتـتـبـع الـتـحــركـات واالجـتــمـاعــات والـتـصــريـحــات جلـمـيـع الـكـتل
الـسيـاسـيـة مـنـذ انتـهـاء االنـتـخـابـات وحلد اآلن يـعـرف مـدى تـكـالب هذه
نـاصب التـنفيـذية بكل تـفاصيـلها حـيث يسعى الكتل وشـخوصهـا على ا
اجلميع لـلحـصول على مـوطأ قدم فـي الكتـلة األكبـر لتـحقيق هـذا الهدف
ـدة أربعة الذي يعـتبـروه هو الهـدف االعلى واألسـمى ألنه سيحـقق لهم و
ـنــصب واألمـوال الــوفـيـرة ,وعـنـدمــا نـدقق فـي جـمـيع سـنـوات اجلــاه وا
ــواقف لن جنــد كــتـلــة واحــدة أو شــخص واحــد من كل هــذه الــطــبــقـة ا
عارضة وانه السياسية التي ابتلينا بها يـفكر ويعلن أنه سيختار طريق ا
ــؤلم في قــضــيــتــنــا مع ال يــرغب في أي مــنــصب تــنــفــيــذي وهــذا هــو ا
السـيـاسيـ الـعراقـي ,النه يثـبت لـنـا انـهم لم يـأتوا مـن أجل الوطن وال
صـالح احلـزبيـة والـشـخصـيـة الضـيـقة ,ولم يفـكر واطن بل مـن أجل ا ا
ـعارضـة أفضل خلـدمة الـشعب والـبلـد ألف مرة أحداً مـنهم بـأن طريق ا
وأن سبب فـشل الـعمـلـية الـسيـاسـية في الـعـراق منـذ عام 2003  وحلد
ـعارضـة في قـبة اآلن وسبب كل الـكـوارث التـي حلّت بـالـبلـد هـو غيـاب ا
ان واشـتراك اجلـميع في احلـكـومة وبـنسب مـتفـاوتة بـحجـة إرضاء البـر
واطن فـكانت الـنتـيجة ان كونـات والكـتل وعلى حـساب الـبلـد وا جمـيع ا
الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة مـهـمـا أخـطـأت وأخـفـقت في عـمـلـهـا فالتـوجـد جـهـة
تستـطيع مـحاسـبتهـا ألن جمـيع الكـتل مشتـركة في احلـكومة ,وهنا وفي
ـرحـلـة اخلـطـيـرة من تـأريـخ بـلـدنـا وبـعـد خـمـسـة عـشـرة عـامـاً من هـذه ا
الـفـشل واالخـفاقـات الـسـيـاسـيـة وبـعـد أن أصـبـحت الـعالقـة والـثـقـة ب
ــواطن من كم هـائل من ـا نـال ا ـواطن والـســيـاسي مــعـدومـة نــهـائـيــاً  ا
عاناة والظلم والنقص في جميع اخلـدمات األساسية والنتشار معدالت ا
ـة في الـبـلـد ولـسـطـوة صـوت ـرض واجلـهـل واجلـر الـفـقـر والـبـطـالـة وا
الـسالح اخلـارج عن الــدولـة ولـفــقـدان األمن واألمـان في اجملــتـمع كـانت
والتساؤل واطن يـصدّق بـأي سياسي  , النتـيجـة بهذا الـشكل ولم يـعد ا
هنا هو هل هنـاك من األحزاب أو الكتل أو االفـراد من الطبقة الـسياسية
واطن وهل من فهم الـلعـبة  وعرف خـطورة أن تـنعـدم الثـقة بـينهم وبـ ا
ـعارضة ويترك يوجد من يلـعبها بـشكل صحيح من اآلن ويـختار طريق ا
غريـات الشـخصـية واحلـزبية وهل مـن سيتـحرك بـوازع وطني وضـمير ا
حي ويبـدأ بـالتـحـرك على الـكـتل األخرى لـتـشكـيل جـبـهة مـعـارضة قـوية
ـصــالح احلــزبــيـة ــان تــواجه الــتــيـار اآلخــر الــذي اخــتــار ا داخل الــبـر
ـراقبـة عمل والشـخصـية الـضيـقة ويـخطط من اآلن لـوضع برنـامج عمل 
فسـدين والسراق الذين احلكومة الـقادمة وتقـو مساراتـها ومحاسـبة ا
ـنـتــصـر والـرابح وهـوطـرف ــال الـعـام ويـكـون هـو مـع الـطـرف ا نـهـبـوا ا
الشعب الذي ثار وانتفـض ولن يرضى باخلنوع بعد ذلك ,فهل من حكيم
يفهمها  ويـلعبها بـشكلها الصـحيح وأنا أضمن له أنه سيـكون هو الفائز
ظلـوم والفقراء فلن في األخير ألن الذي يختـار صف الشعب وصف ا
يــكــون في قــافــلــة اخلــاســرين أبــداً (واحلــلــيم تــكــفــيه

اإلشارة).
{ سفير ألنوايا أحلسنة
ثقف ستشار االقتصادي الحتاد الكتاب وا  ا
العرب

UMO¡∫ مهاجرون بعد نزولهم من م سفينة ديتشوتي الى ميناء صقلية.

غـــيــــر قـــانـــونـــيــــة واســـتـــغالل
ـهـاجرين الـسـلـطة" فـي قضـيـة ا
الـعــالـقــ عـلـى مـ الــسـفــيـنـة
ديـتــشـوتـي بـحــسب مـا اوردت
وسائل االعالم االيـطـاليـة مـساء
الــــســــبـت. كــــذلك اســــتــــهــــدف
الــتـحـقـيـق الـذي فـتـحــته نـيـابـة
اغــريـغــنـتـي في صـقــلــيـة مــديـر
مـكتب سالـفيني عـلى ان تتواله
نيـابة بـاليـرمو كـبرى مـدن هذه
اجلــزيـرة في جــنـوب ايــطـالــيـا

صدر نفسه. وفق ا
ورست الـسفيـنة "ديـتشوتي" في
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ابتداءً وبرغم كل مانـعانيه كمواطـن من خيبات مـنذ االحتالل وما افرزه
من عملـية سيـاسيـة مشوهـة اودت بابسط احـالمنا  نـقول برغم كل ذلك
استـقبلـنا الـعيـد بتـهاني غـابت عنـها او تكـاد االمنـيات الـشخـصيـة ليحل
مكـانـهـا ما هـو اسـمى واعـز يرتـبط بـالـوطن وجـراحه الغـائـرة في اعـماق
ــة.. ومن الـطـبـيـعي ان تـكـون ـتـطـلــعـ الى شيء من حـيـاة كـر ابـنـائه ا
الـبصـرة حـاضـرة في ضـمـيـر كل عـراقي وهـو يرى ابـنـائـهـا يـعـانون من
ـالح واحلـلو الـذي يـشتـرونه كـاحواض او اء ا موت بـطيء سـببه تـلـوث ا
ـادية لـهذه الـعائـلة او تـلك .. صور عبـوات صغـيرة وبـحسب االوضـاع ا
رض ا يتعرض له الـبصريون من ضيم وقهر سببه ا ومشاهد ماساوية 
تـعـمـد لـلـحـكـومات واحلـرمان مـن ابسـط حقـوقـهم  جتـسـد الـتـقـصـيـر ا
االحتاديـة واحملـليـة عـلى مـر العـصـور لتـوفـيـر ما حتـتـاجه هذه احملـافـظة
التي حتـمـلت الـكـثيـر .. في اي بـلـد حتتـرم الـسـلطـات شـعـبهـا حـقـا كان
ا اصاب سؤولـون ليـخجـلون لو اصـاب مواطن في اي مـنطـقة  جـزء  ا
ـسؤول اهل البـصـرة الكـرام  اال عـندنـا  في الـعراق اجلـديـد باالسم فـا
يـواصل بـكـل صـلف و بـعــنـجـهـيــة الـكـذب والــتـضـلـيـل واخلـداع فـيـدعي
احلرص وهـو ابعـد مـا يكـون عنه ويـشكـل اللـجان وكـلنـا نـحفظ عن ظـهر
ه انه اذا مـا اردت تمـييع قـضية شـكل جلنـة !! في ثاني غيب مـقولـة قد
الي ة من الـبصرة تـشكو حالـها وحال ا يوم العيـد اتصلت سـيدة كر
اء واالمـراض التي تفتك بـهم والتظاهرات ثم من اهلنا هنـالك من تلوث ا
تـوقـفت عن احلـديث وهي حتـبس وجـعـهـا لـتـعـتـذر النـهـا تـتـحـدث بـهـكـذا
ـة وقالت كنت اتمنـى ان اجد حديثا مـفرحا يتنـاسب ومناسبة قضايا مؤ
العيد لـكن !! فقلت لهـا ال تعتذري احـاديث العراقيـ كلها واحـدة تشكو
تـاجرون بـدماء الشـهداء فلم فسـدون ادعيـاء الدين وا الظلم ومـا سبـبه ا
ـخـتــلف تـسـمـيـاتــهـا مـا نـفـرح به وكل تـتـرك لـنـا االحــزاب االسالمـويـة 
ن فقد ضـميره من سيـاسيي الصدفـة فشاغلـهم الوحيد العراق مبـتلى 
ـنـاصب !! انتـهى حـديـثي مع الـسـيـدة الـبـصـراوية هـو الكـتـلـة االكـبـر وا
السـتقـبل صـديق الـعـمـر احلـداد ابـو حـيـدر الـذي تـرتبـط عالقـتي به مـنذ
الصف الثالث ابتـدائي في مدرسة االمام الـصادق في الكاظـمية .. وبعد
ـعـتـادة الـتي تـخـرج عـلى مـضض من افـواهـنا تـبـادل عبـارات الـتـهـنـئـة ا
سـألـته عن احـواله وظـروف عـمـله الـصـعـبـة في عـمـلـيـة تـسـلـيح الـبـنـايات
شكـلة ان البعض يـتعمد ايذاء والدور فقال احلمـد لله مستـوره غير ان ا
ـواطن حـتى في لـقـمـة عيـشه الـتي يـنـتـزعـهـا انـتـزاعـا في ظـروف مـالـية ا
ـواطن .. واخـذ يـحــدثـني عن حـمـيـد مـراقب صـعـبـة يـقع كـاهــلـهـا عـلى ا
البلـدية في دائرة الـكاظمـية الذي جـاء الى مكان عـمله بعـمارة في منـطقة
ـقص اســرعت خـلـفه واوضـحت له ان هـنـالك الـعـطـيـفـيـة وفـورا صـادر ا
كنه اجازة بـناء اصولـية هـذا اوال اما ثـانيـا فانه وهـماله لـيسـوا طرفـا و
ـلك الـذي احضـرته الـيه وقلت لـه هذا هـو صاحب التـفـاهم مع صاحب ا
الـعـمـارة .. لــكـنه  اي حـمــيـد مـراقب الـبــلـديـة  لم يـكــتـرث واصـر عـلى
ـقص (عـلـيه ـقص وهـنـا لم يـكن امـامي اال ان اقـول له هـذا ا مـصـادرة ا
عـيشـة عـشـرات الـعـوائل وانت تـصـادره من دون وجه حق ولم يـبق عـلى
العيد اال ايام ثالثة !). ابو حيدر الذي تـعلم مواجهة اقسى الظروف منذ
ـقـراطـيـة نـعـومـة اظـفـاره اخـتــتم حـديـثه قـائال رجـاء ال حتــدثـني عن الـد
ـوذج صـغـيـر عن ـسـاواة النـهـا غـائـبـة فـي الـعـراق وحـمـيـد  والـعـدل وا

الظلم!
اخيراً .. 

نكتفي بهذه احلـالت  من دون احلديث عن تعرض
لـيون باي اطقال لـلخطف وغـير ذلك لنـكرر للـمرة ا

حال عدت ياعيد !

بغداد
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تعلن جمعية الهالل االحمر العراقي بالنيابة عن الصليب االحمر النرويجي عن اجراء مناقصة جتهيز:
- بطانيات صوف
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نـصور وان اخر موعـد لقبـول العطـاءات الساعة الـثالثـة بعد الـظهر من يوم كن احلـصول علـيها من مـقر عام اجلمـعية في بـغداد/ ا وحـسب اجلدول والشـروط التي 
طلوبـة تقد عطـائهم داخل ظرف مـختوم يودع في ـواد ا كـاتب اخملتصـة بتجارة وجتـهيز ا ـؤهل من الـشركات وا اخلميس ٦ ايلـول ٢٠١٨ على مقـدمي العطاءات ا
نصور ويـهمل اي عطاء غيـر مستوفي الشـروط لالستفسار الـرجاء االتصال على (٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨) وال تتحـمل اجلمعية صـندوق العطاءات فـي مقر عام اجلمعـية في ا

اي مسؤولية قانونية او مالية عن اجراء التعاقدات ويكون اختيار الشركات والدفع من قبل الصليب االحمر النرويجي.
كاتب اخملتصة. ذكورة اعاله من قبل الشركات وا واد ا ويجدر االشارة الى امكانية تقد عروض جلزء او كل ا
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{ واشـــنـــطن (أ ف ب) - تـــوفي
السناتور األميركي جون ماك

الـــطــيــار الـــســابق الـــذي عــانى
الــتــعــذيب خالل حــرب فـيــتــنـام
وأحد الوجوه غير التقليدية في
السـياسة األميركـية السبت عن
عـــمــر  81عـــامـــاً إثـــر إصــابـــته
بــســرطـــان في الــدمـــاغ. وأعــلن
مــكــتب الـســنـاتــور اجلـمــهـوري
مساء السبت في بيان أنه توفي
بــعـد الــظـهـر "مــحـاطــاً بـزوجـته
سـيـنـدي وعـائـلـتـهـمـا". وأضاف
الـبيـان أن بـطل احلـرب الـسابق
الـذي يحـظى بـاحـترام كـبـير في
ــتــحـدة بالده "خــدم الـواليــات ا
ــدة 60 األمـــيــركــيـــة بــإخالص 
". وتــوفي عــضــو مـجــلس عــامــاً
الشـيوخ عن والية أريـزونا غداة
إعـالن عـائـلــته أنه قــرّر الـتـوقّف
عـن تـــــــــــلـــــــــــقّـي الـــــــــــعـالج مـن
الـغلـيوبالسـتومـا وهو نوع من
سـرطان الدمـاغ شديـد اخلطورة
نــســبــة الــنــجــاة مــنه مــتــدنــيـة
لــلـغــايـة كــان يــعـالج مــنه مــنـذ
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وتــوالت عــلى الــفــور ردود فـعل
الـطبـقـة الـسـيـاسيـة االمـيـركـية
ـا لذكـرى مـاك الـذي كان تكـر
من ركــائــز احلــزب اجلــمــهـوري
ا في والذي أغضب الكثيرين 
ذلك داخل دائــرته الــسـيــاســيـة
ولــكـنه لم يــخـســر يـومـاً تــقـديـر

االميركي إلخالصه الوطني.
ــوقــراطي وقـــال الــرئــيس الـــد
السـابق باراك أوبامـا الذي هزم
ماكـ في االنتخابـات الرئاسية

في " 2008جـــــون وأنــــا كـــــنــــا
نـنــتـمي الى جـيـلــ مـخـتـلـفـ

كــانت لــديـنــا أصــول مــخـتــلــفـة
تــمـامــاً وتـواجَـهــنـا عــلى أعـلى
مـسـتـوى فـي الـسـيـاسـة لـكـنـنـا
تَــــشــــاركـــنــــا عــــلـى الــــرغم من
ـا هـو أسمى اختالفـاتـنا والءََ 
للمُـثل التي ناضلت وضحّت من
أجــــلـــهــــا أجـــيــــال كـــامــــلـــة من

هاجرين". األميركي وا
ودعـــــــــا زعــــــــيـم األقــــــــلــــــــيــــــــة
ـــوقــراطـــيـــة في مـــجـــلس الـــد
الــشـــيـــوخ تـــشـــاك شــومـــر الى
أطالق اسم جـــون مـــاكـــ عــلى
مـبنى في الـكونـغرس حـيث كان

مكتبه.
أما الرئـيس دونالد ترامب الذي
كـــان عـــلى خـــصــــام عـــلـــني مع
مـاكـ فـاكتـفى بـتـقـد تـعازيه
في تـغـريـدة مــقـتـضـبـة لم يـذكـر
فــيــهــا بــتــاتــاً حــيــاة مــاكـ أو

مساره السياسي.
وكــــتب تــــرامـب "أقـــدم تــــعـــازيّ
وأصـــدق احـــتــــرامي لـــعـــائـــلـــة
. قـلـوبـنا الـسـناتـور جـون مـاك

وصلواتنا معكم!".
ــقـابل أصــدر غـالـبــيـة أفـراد بـا
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة احلـالـيـ
والـــســابــقـــ بــعـــد دقــائق من
إعـالن وفـــاة مـــاكـــ بـــيـــانــات
عـدّدوا فـيـهـا بـعـضـاً من مـآثـره
فـــــأشــــاد الــــرئـــــيس الـــــســــابق
اجلــمـهـوري جــورج بـوش االبن
خـــصــوصــا بـ"رجـل ذي قــنــاعــة

عميقة ووطني ألعلى درجة".
ــوقــراطي ونــوه الـــرئــيس الــد
السابق بيل كلـينتون بأن ماك

"غـــالـــبــــاً مـــا وضع االنــــتـــمـــاء
احلـزبي جـانـباً" مـن أجل خـدمة

البالد.
كذلك قال آل غور نائب الرئيس
ـا قدّرت في عهـد كلـينـتون "لـطا
واحـتـرمت جـون" ألنه كـان دوما
يـعمل "في سـبيـل إيجـاد أرضية

." تفاهم مهما كان ذلك صعباً
أمــا الـــســـنــاتـــور اجلــمـــهــوري
لـــيـــنــــدسي غـــراهـــام فـــقـــال إن
"أميـركا واحلـريـة خسـرا واحدا

من أعظم أبطالهما".
وكـتبت ابـنـة الـسنـاتـور الراحل
ميـغان ماكـ في حـسابهـا على
تــويـــتــر أنــهـــا بــقــيـت بــحــانب
والدها حتى النهاية "مثلما كان

بجانبي في بداياتي".

وكـان مـاكــ يـتـلـقى الـعالج في
واليـــتـه أريــــزونـــا حــــيـث كـــان
يزوره اصدقـاؤه وزمالؤه بشكل
متواصل منذ شهور مدرك أن

النهاية باتت قريبة.
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وبــالــرغم من عالجـه الـذي حــتم
علـيه الـتغـيب عن واشـنطن مـنذ
ــــاضـي بــــقي كـــــانـــــون األول ا
ناشـطـا سيـاسيـا بـشكل نـسبي.
وفي صيف  2017حتدى ترامب
إذ صـــوت في مــوقـف الفت ضــد
إصالحه لــــنــــظــــام الــــضــــمــــان
الــصــحي. وكــان يــنـتــقــد عــلــنـا
الـرئيـس من غيـر أن يخف يـوما
ازدراءه لــــســــلـــــوكه وافــــكــــاره
فـــيـــصـــفه بـــأنـه "نـــزق" و"غـــيــر

انتقاداته لدونالد ترامب.
وخــــســــر مــــاكــــ الــــذي عـــرف
بصـورة جمهوري مسـتقل يبدي
آراءه بـصراحـة في االنتـخابات
الـتــمـهــيـديـة حلــزبه عـام 2000
أمـام جـورج بـوش ثم عـاد وفاز
بــــالـــــتــــرشـــــيح اجلـــــمــــهــــوري
لـالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام
 2008لـــكــنـه هـــزم أمـــام بــاراك

أوباما.
وبـــقـي بـــعــــد ذلك فـي مـــجــــلس
الــشــيـــوخ حــيث قـــضى ثالثــ

عاما.
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وكـان مـاكـ يـعـتـبـر من أنـصـار
نـــهج الـــتـــدخل في الـــســيـــاســة
اخلــارجــيــة مــقــتــنــعــا بــأن من
واجب أمـيركا الـدفاع عن قيـمها
في العالم وكان من أشد أنصار
حـرب العـراق ومن الدعـاة لدور
عـــســــكـــري أمــــيـــركـي قـــوي في

اخلارج.
واقف إلى تـهميشه وأدت هذه ا
عـــــامــــا بـــــعــــد عـــــام في حــــزب
جـمـهـوري بات يـرغب فـي إعادة
تــركــيــز عـمــلـه عـلـى األولــويـات
الــداخـلــيـة وشــهـد بــقـلق خالل
الــعــقــد اجلـاري صــعــود حــركـة

"حزب الشاي" (تي بارتي).
وكان يدعو باستمرار إلى زيادة
ـيــزانـيــة الـعــسـكــريـة وتـرأس ا
حــــتى وفــــاته جلــــنـــة الــــقـــوات

سلحة في مجلس الشيوخ. ا
ودافع عـن كـثــيــر من الــقــضــايـا
خالل حياته من أبرزها إصالح
نـظام الـهـجرة وقـانون الـتـمويل

االنتخابي.

مـطـلع". وفي مـذكـراته الـصادرة
في أيـار 2018نـدد مــرة جـديـدة
بـتودد تـرامب لـلرئـيس الروسي
ــيـر بــوتــ الـذي جــابـهه فالد
مــاكــ من مــقــعــده في مــجـلس

الشيوخ.
واســتُــهـدف الــســنــاتــور نـفــسه
بــالــعــقـــوبــات الــتي فــرضــتــهــا
روســـيــــا ردا عــــلـى عــــقــــوبـــات
واشـــــنـــــطـن وهـــــو مـــــا شـــــكل
بالنـسبة له مصدر اعـتزاز غالبا

ازحا. ما كان يتباهى به 
وبدأ مـاكـ اآلتي من عـائـلة من
الــعــســكـريــ حــيث كــان والـده
وجــده أمــيــرالـ فـي الـبــحــريـة
األمــيـركـيــة حـيـاته الـعــسـكـريـة
كـطــيـار حــربي شــارك في حـرب
فــيـتـنـام حــيث أصـيب ووقع في
األسر ألكثر من خمس سنوات.
وتــعـرض مــاكــ لـلــتــعـذيب في
فــيـتــنـام وأصــبح الحـقــا طـوال
حــيــاتـه الــســـيــاســيـــة من أشــد
مــعــارضي الــتـعــذيب مــنــتــقـدا
بـــشــدة وكـــالــة االســتـــخــبــارات
ـركزيـة (سي آي ايه) لعـملـيات ا
ــشـــددة" الــتي االســتـــجـــواب "ا
أجـرتـهــا في عـهــد جـورج بـوش

االبن.
وبــــعــــد عـــودتـه إلى الــــواليـــات
ــتـــحــدة عـــنــد انــتـــهــاء حــرب ا
فــيــتــنــام انـــتــخب في مــجــلس
الــــــنــــــواب ثـم عــــــام  1986في
مـجــلس الـشـيـوخ حـيث احـتـفظ
. وواجه ـقعـده منـذ ذلك احل
أصـعب انتـخابات تـشريـعية في
تشـرين الثاني 2016إذ لم يغفر
له قسم من الـناخبـ احملافظ جون ماك


