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Hillary Clinton –
pe culmile popularităţi

Predându-i ştafeta lui John Kerry, Hillary Clinton a avut parte de un rămas-bun demn
de un „rock star”, aşa cum a numit-o publicaţia New York Times. Cel de-al 67-lea secretar
de Stat american şi-a înaintat scrisoarea de demisie preşedintelui Obama, exprimânduşi „mândria faţă de ceea ce am reuşit împreună în numele poporului american, pentru
interesele şi valorile noastre”. Avocată neobosită pentru drepturile femeilor, homosexualilor,
dezvoltării, sănătăţii şi libertăţii pe Internet, Clinton pleacă totuşi fără a-şi fi legat numele
de un dosar diplomatic major. În opinia profesorului Aaron David Miller, de la Wilson
Center, aceasta se datorează faptului că Obama i-a lăsat puţin spaţiu de manevră.
Hillary Clinton – care s-a întâlnit, în timpul
mandatului, şi cu omologul său român la acea
vreme, Cristian Diaconescu- este, cu o cotă
de 61%, mult mai populară decât preşedintele
Obama - cu doar 46% opinii favorabile,
ceea ce sporeşte convingerile întregului
Washington cu privire la candidatura ei
la alegerile prezidenţiale din 2016.”Dacă
va hotărî să candideze, va fi imbatabilă la
primarele democrate”, consideră Miller, care
vede totuşi „două frâne” posibile: „problema
politică a cazului Benghazi şi sănătatea sa”.
Tragedia din 11 septembrie 2012, în care au
murit ambasadorul SUA în Libia, Christopher

Stevens (primul ambasador american mort la
datorie în aproape 35 de ani), alături de alţi trei
membri ai misiunii diplomatice americane
în această ţară, a aruncat Departamentul
de Stat într-una dintre cele mai mari crize
ale ultimelor decenii. Hillary Clinton a fost
acuzată că a minţit poporul, că a încercat să
muşamalizeze o proastă gestionare a acestei
crize din partea Departamentului de Stat. Dar
într-un maraton de audieri care s-au întins
parcursul a aproximativ cinci ore, Hillary
Clinton a întors în favoarea sa atât Senatul, cât
şi Camera Reprezentanţilor, congresmenii, fie
democraţi, fie republicani, întrecându-se în

a lăuda prestaţia fostei primei doamne în cei
patru ani în care a condus, cu performanţe
fără precedent (a călătorit, de exemplu, peste
1.000.000 de mile, ajungând în 112 ţări),
diplomaţia americană. Ba unii chiar i-au urat,
cu subînţeles, succes pentru 2016.” După cum
am mai spus-o, îmi asum responsabilitatea
(pentru greşelile din Benghazi) şi nimeni nu
este mai hotărât să îndrepte lucrurile. Mi-am
propus să las Departamentul de Stat şi ţara
noastră mai sigure şi mai puternice”, a mai
declarat Clinton. La vârsta de 65 de ani, ea
a recunoscut că este „epuizată” şi a petrecut
Noul An în spital din cauza unui cheag de
sânge la cap în urma unei comoţii cerebrale.
Dar nu a respins ideea unei candidaturi la
alegerile prezidenţiale din 2016. Unul dintre
rivalii săi potenţiali, republicanul Marco
Rubio, întruneşte doar 27% opinii favorabile,
dar 57% dintre persoanele chestionate au
afirmat că nu îl cunosc suficient pentru a se
pronunţa în legătură cu el.
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