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األخيرة اتخذت هايلي خطوة غير
مــعـتــادة لـدبــلــومـاسي بــارز حـ
انـــضـــمّـت إلى احـــتــــجـــاجـــات في
الـشـوارع ضـد الرئـيس الـفـنـزويلي
نيكوالس مادورو وهـتفت بواسطة
مــكـبّـر صـوت أنّ الـزعـيم الـيـسـاري

يجب أن يغادر منصبه.
وهايلي ابنة مهاجرين هندي وقد
اعـتُبـرت جنـمة صـاعـدة في احلزب
اجلـمهـوري الذي سـعى إلى تعـي
نسـاء وأشخـاص من أقلّـيات اتـنيّة
لـتـوســيع قـبــوله وتـخــطّي قـاعـدته

التقليدية من البيض.
في  2010انـــــتُــــخـــــبـت هــــايـــــلي
واســــمـــهــــا األصـــلـي نـــيــــمـــاراتـــا
راندهـاوا حاكـمةً لـوالية كـاروالينا
ـــعــروفـــة بــوالئـــهــا اجلـــنــوبـــيــة ا
. وخالل احلــمــلــة لـــلــجــمــهــوريـــ

االنـتـخـابـية  2016انـتـقـدت ترامب
هاجرين بسبب تصريحاته بشأن ا
قـبل أن حتــدُث بـيـنــهـمـا مــصـاحلـة

سياسية.
تـأتي اســتـقــالـة هــايـلي فـي سـيـاق
ســلــسـلــة اســتـقــاالت هــزّت الــبـيت
األبـــــــيض حـــــــيث عـــــــيّن تـــــــرامب
مـسـتــشـاره الــثـالث لألمـن الـقـومي
ووزيره الثاني للخارجية حتى قبل

حلول انتخابات منتصف الوالية.
Íu  —uCŠ

وأكـدت هـايـلـي أنّـهـا سـتــبـقى عـلى
والئها لترامب.

وقالت "قد ال يُعجب الدول ما نفعله
لـكنـها حتـترم مـا نفعـله" في تـأكيد
عــلـى الــهــدف الـــذي يُــردّده تــرامب
بــأنّه يـــريــد أن يـــجـــعل لــلـــواليــات
تحدة حضوراً قوياً على الساحة ا

ــفـــتش الــعــام ودعت اجملـــمــوعــة ا
لــوزارة اخلـارجــيــة لـلــتــحـقــيق في
ســـبع رحالت طـــيـــران قـــامت بـــهــا
اضي على هايـلي وزوجهـا العـام ا
طـــائــرة تــعــود لـــرجــال أعــمــال من

كاروالينا اجلنوبية.
وكــــشــــفـت هــــايــــلي فـي ســــجالت
ــــــوظــــــفــــــ مــــــطــــــلــــــوبــــــة مـن ا
احلــــكـــــــــومـــيــــ عن قـــيــــامـــهـــا
برحـــــالت جـوية من نـيويورك إلى
كــــــارواليــــــنــــــا اجلــــــــــنــــــوبــــــيـــــة
وواشـــــــــنـطن تقـدر كلـفتـها بـنحو
 1066دوالرا بـــنــاء عـــلى أســـعــار
الــــدرجــــة األولى فـي الــــطــــائــــرات

التجارية.
إال أنّ اجملـموعـة قـالت إنّ كلـفـة تلك
ـــــرجّح أن تــــكــــون الـــــرحالت من ا

عشرات آالف الدوالرات.

الـدولـيـة. وحتـدثت عن الـسـيـاسات
ــتـــشـــدّدة لــلـــضـــغط عـــلى إيــران ا
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــ واالنـــفــراج
الـدبـلـوماسي الـتـاريـخي مع كـوريا

الشمالية.
وقــــالت "كـل هـــذه األمــــور أحــــدثت
فـارقــاً كـبــيـراً في مــكـانــة الـواليـات
تحـدة لكن أستـطيع أن أقول لكم ا
ــتــحــدة قــويّــة مــرة إنّ الــواليــات ا
أخـــرى بــطــريـــقــة يـــجب أن جتــعل

جميع األمريكي فخورين".
رغم اآلراء اإليجابية الـعديدة بشأن
هـــايـــلي في واشـــنـــطن فـــقــد دعت
مـجـمـوعـة "مـواطـنـ لـلـمـسـؤولـيـة
واالخالقـيات فـي واشنـطن" االثـن
إلى إجراء حتـقيق في اسـتخـدامها
طـائرات خـاصة وقـبول تـذاكر لـكرة

السلة كهدايا.
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{ نـــــــيــــــروبـي (أ ف ب) - قــــــتل 51
شـــخـــصـــا عـــلى األقل صـــبـــاح امس
األربـعاء في حـادث سـيـر تـعرضت له
حـافلـة بـغـرب كيـنـيا عـلى مـا أعـلنت

الشرطة.
وقـال قـائـد الشـرطـة الـكـيـنـيـة جوزف
بـــوانـي الذاعـــة "كــــابــــيــــتـــال اف ام"

"لالسف بلغت احلصيلة  51قتيال".
وأوضـــحـت الـــشـــرطـــة أن احلـــافـــلــة
انـطــلـقت من نــيـروبي مـتــوجـهـة إلى
كاكامـيغا في غرب الـبالد وكانت تقل

 52راكبا.
وبحسب الصليب االحمر احمللي فان
سقف احلافلـة اقتلع بـشكل كامل لكن
لم تـعـرف أيـة تـفـاصـيل حـول ظـروف

احلادث.
وبحـسب اإلحـصاءات الـرسـميـة فإن
حـــوادث الــســيــر في كـــيــنــيــا تــودي
بحوالى ثالثـة آالف شخص كل سنة
ـيـة تـقدر لـكن مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا

احلصيلة بأكثر من  12ألف قتيل.
وقــــتل  36شــــخـــــصــــا في كـــــانــــون
األول/ديـســمـبـر  2017في اصـطـدام
حافـلـة وشاحـنة في غـرب كـينـيا كـما
قــتل أكــثــر من أربــعــ شــخـصــا في
الـعـام الـسـابق حـ صـدمت شـاحـنة
صــهــريج عــددا من الــســيـارات عــلى

طـريق عـام قـريب من نـيـروبي وتـلى
احلادث انفجار.

الى ذلك  أُصــيب ثــمــانــيــة من عــمّـال
مـصـفــاة نـفط في الـبــوسـنـة بـجـروح
مــســاء الـــثالثــاء في انــفــجــار تــبــعه
حــريق تــمت الــسـيــطــرة عـلــيه خالل
بـــضع ســاعــات بـــحــسب مـــا نــقــلت
وســـائل إعالم مـــحــلّـــيــة عـن مــصــدر

طبّي.
ودوّى االنــفــجــار في مــصــفــاة بــرود
(شـــمــــال) بـــالـــقـــرب من احلـــدود مع
كـــرواتــيـــا حـــوالى الــســـاعــة 21,30
 19,30)ت غ) وفق ما قال مسؤول
في الشـرطة لـوكـالة فـرانس برس من

دون أن يُعطي تفاصيل إضافية.
ـســتــشـفــيـات في وقــال مـديــر أحــد ا
ــنــطــقـة لــلــتــلـفــزيــون الــوطـني إنّ ا
األشــخــاص الــثـــمــانــيـــة مــصــابــون
بــجــروح طـــفــيــفـــة لــكــنّـــهم أُدخِــلــوا

راقبة وضعهم. ستشفى  ا
وقد تـمت السـيـطرة عـلى احلريق في
سـاء. ولم تُعـط السـلطـات تفـاصيل ا

عن سبب احلادث.
ـصـفــاة الـتي تُـديـرهـا شـركـة وهـذه ا
"زاروبيجنفت" الروسيّة هي الوحيدة
في البوسنـة ويعمل فيـها نحو 900

شخص.

أوســاطــهم اخلــاصـة إنّ اســتــقــالـة
هـــــايـــــلي فـــــاجـــــأت حـــــتـى وزيــــر

اخلارجية مايك بومبيو.
) أنّــهـا ال وأكّـدت هــايـلي ( 46عــامـاً
تـــعـــتــزم الـــتـــرشّح لالنـــتـــخـــابــات
الـرئـاسـية في  ?2020وذلك بـعـدما
ســـرت شــائـــعـــات بــأنّـــهـــا تـــخــفي

طموحات رئاسية.
وقـالت "لـن أتـرشّـح لالنـتــخــابـات".
وأكّـدت أنّه لـيـسـت لـديـهـا أيّ خـطة

هني. للمستقبل على الصعيد ا
وبـــــذل تــــرامـب وهــــايـــــلي كـل مــــا
ـكتب بـوسـعهـمـا أثنـاء الـلقـاء في ا
الـــبـــيـــضــوى لـــلـــتـــأكـــيــد عـــلى أن
االستـقالـة جتري بـشكل ودي وهو
أمـر جــديـد عـلـى االسـتـقــاالت الـتي
جرت خالل أول عام من رئاسته.
تـأتي اسـتـقـالـة هـايـلي بـعـد يـوم
من دعـوة مـجمـوعـة مكـافـحة فـساد
إلـى إجــراء حتـــقــيق فـي قــبـــولــهــا
لـكهـا رجال رحالت عـلى طائـرات 
ــاضي رغم أنه ال أعــمــال الــعـــام ا
يــوجـد مــا يــشــيـر إلـى عالقــة لـذلك

باستقالتها.
تــــولّت هــــايــــلي حــــاكــــمــــة واليـــة
كــارواليــنــا اجلــنــوبـيــة الــســابــقـة
ـتحدة من دون منصـبها في األ ا
أن تـــكـــون لـــديــــهـــا أي خـــبـــرة في
الــســيـــاســة اخلــارجـــيــة إال أنــهــا
ســـرعـــان مـــا أصـــبـــحت الـــصـــوت
ـتـحـدة ألجـندة الـصـادح في األ ا
تـرامب الـتـي لم تـكن تـلـقى شـعـبـية

في أحيان كثيرة.
ودعت هايلي الى تبنّي خط متشدّد
حـــــيـــــال إيــــران وبـــــرّرت خـــــفض
ــتــحــدة لــلــمــســاعـدات الــواليــات ا
اخلـــارجـــيــة وفـي وقت ســـابق من
هذا الـعام قادت انـسحـاب الواليات
تحـدة من مجلس حـقوق اإلنسان ا
ـــتــحـــدة بـــعـــد اتــهـــامه فـي األ ا
بـالتـحيّـز ضد واشـنطن وحـليـفتـها

إسرائيل.
وفـي اجــتــمــاع عــقــدته اجلــمــعــيــة
ــتــحــدة في اآلونـة الــعـامــة لأل ا

{ واشــــــنــــــطن (أ ف ب) - قــــــدّمت
ـتحدة لدى األ سفيـرة الواليات ا
ـتحـدة نـيـكي هـايـلي اسـتـقـالـتـها ا
الــثالثــاء لــتـكــون أحــدث مــسـؤول
بارز يُغادر فـريق الرئيس األمريكي

دونالد ترامب لألمن القومي.
ـكـتب الـبيـضوي وقـال ترامب في ا
ستقيلة إنّ وإلى جانبه السفيرة ا
هــايـلي "أدّت عـمالً رائــعًـا" مـشـيـراً
إلى أنّــهـا سـتــغـادر مــنـصــبـهـا "في

نهاية العام".
وأضـاف "لقـد أبلـغـتني قـبل حوالى
ســـــتــــة أشـــــهــــر بـــــأنّــــهـــــا تــــرغب
باستراحـة" آمالً في أن تتمكّن "من

العودة في وقت ما" إلى إدارته.
وأكّــــد تــــرامب أنّ هــــايــــلي "كــــانت
" غير أنه يّـزة جداً بـالنـسبـة إليّ
لـم يـــكـــشف اسـم الـــشـــخص الـــذي
نـصب الذي يُعـتبر سيـخلفـها في ا
ــــرتـــــبــــة وزيــــر في احلــــكــــومــــة

األمريكية.
والحــقًـا قــال تــرامب أثــنــاء زيـارته
واليــة آيـوا حلــضـور اجــتـمـاع إنّه
اخــتـار خــمـســة أشــخـاص ســيـحلّ
أحدهم مكان هايلي مؤكّدًا أنّ دينا
سؤولة الـسابقة في مجلس باول ا
األمـن الـــــــــقـــــــــومـي هـي مـن بــــــــ
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ولم يَرد اسم السفـير األمريكي لدى
ـانيـا ريتـشـارد غريـنيل في الئـحة أ
تــــرامب الــــصــــغــــيــــرة هـــذه لــــكنّ
ـــلــيــارديـــر اجلــمـــهــوري قــال إنّه ا
مــسـتـعـد ألخـذ اسـمه في االعـتـبـار
وقـال إنّ أداء غريـنـيل "جيّـد لـدرجة
أنني ال أريد نقلـهُ. شخصيًا أفضّل

أن أُبقي ريك في مكانه".
ولـم تــــكـــــشـف هــــايـــــلي أســـــبــــاب
استقالتها واكتفت بالقول إنّه "من
ـرء أنّ الـوقت حان ـهم أن يـفـهم ا ا
لالســـتـــقــالـــة" بــعـــد ســلـــســـلــة من

الوظائف الصعبة.
ونــــــــقـل اإلعـالم األمــــــــريــــــــكـي عن
مــســـؤولـــ في اإلدارة قــولـــهم في

أعـادنـا تــدشـ تـمـثـال الالعـنف في مـنــطـقـة الـزيـتـونـة بـاي في بـيـروت
ناسبة بادرة من أونور (الكلية اجلامعة لـلّاعنف وحقوق اإلنسان)  و
ي لالعنـف  إلى رمزيـة هـذا التـمـثال الـذي نُـصب ألول مرّة الـيوم الـعـا
ــو ) الـعـام  1980والحـقـاً أمــام مـبـنى األ في الــسـويـد (مــديـنــة مـا
تحدة في نيويورك ونحو  30 مدينة في العالم  وهو من عمل الفنان ا
الـســويـدي كـارل  فــردريك روتـيـرزورد ردّاً عــلى مـقـتل صــديـقه جـون
ليـنون الفـنان والنـاشط السلـمي األمريـكي. التمـثال الذي يـنتصب اآلن
فـي بـيـروت كـأول مـديـنـة عـربــيـة حتـتـضـنه يـقـوم عــلى فـكـرة بـسـيـطـة
ـنعه من إطالق الـرصاص. وقد عـقود)  عـقوف (ا سـدس ا أساسـها ا
تـحـدة الـتي قرّرت في اعـتُمِـدَ هـذا الـتمـثـال كـرمز لـلّـاعـنف من األ ا
العام  2007 اعتـبـار يوم  2اكتـوبـر /تـشرين األول من كل عـام يـوماً
هـاتمـا غانـدي الزعيم ي وهـو يوم مـيالد ا للّـاعنف عـلى الصـعيـد العا
ـا تمتلكه دنية الـسلميـة الالعنفية   قـاومة ا الهندي وصـاحب نظرية ا
مـن قـوة خــارقـة فـي مـواجــهـة الــعـنـف.  وقـد حــضـر إلـى لـبــنـان بــهـذه
ناسبة آرون غاندي (حفيد غاندي) ليدشن مع ثلّة من أصحاب الفكر ا
والثـقافـة ودعاة الـالعنف  نـصب هذا الـتمـثال في أول بـلد عـربي ح
استجاب  مجـلس الوزراء اللبناني بـأريحية واتخذ مـبادرة بتوصية من
وزارة الــثـقــافـة واقــتـراح من  أونــور إصـدار مــرسـوم العــتـبــار يـوم 2
اكتوبـر/تشرين األول يوم الالعـنف في لبنـان الذي يحتـفل فيه إضافة
إلى موافقة وزارة التربية والتعليم عـلى اقتراحها اعتماد "التربية على
ـراحـل الـدراســيـة. ويــقـوم خــطـاب الـالعـنف" كــمـادة مــقــرّرة جلـمــيع ا
الالعـنف عـلى إيـقـاظ الـضـمـائـر والـتـأكـيـد عـلى ضـرورة عـدم مـجـابـهة
العـنف بالعـنف ألن استـخدام العـنف ضد الـعنف يعـطي مبـرراً لآلخر
لـكي يـتـمـادى في عنـفه  وهـكـذا يـلـد العـنف عـنـفـاً والـتعـصّب تـعـصّـباً
والتـطرّف تـطرّفـاً واإلرهاب إرهابـاً. وحسب مـيخـائيل نـعيـمة فـالبغض
إذا قوبل ببغـض ولّد بغضـاً وإنْ قوبل باحملبـة فإما أن يصـاب بالعقم
فـيـنقـرض نـسله  وإمّـا أن يـتـلقّح بـاحملـبـة فيـنـقلـب محـبّـة. األساس في
مـفـهـوم الالعـنـف هـو رفض الـعـنف سـواء عـنف اآلخـر ضـد الـذات أو
عنف الذات ضد اآلخر فكالهما يؤدي إلى نزع إنسانية اإلنسان ألن
ـارسـة لـلـعـنف ضـد اآلخـر سـتـكـون في الـوقت نـفـسه عـنـفـاً ضد أي 
الـذات أيـضـا بـنـزع إنـسانـيـتـهـا. الالعـنف هـو خـيـار مـواجـهـة من نوع
جديـد يعـتـمد وسـائل وآليـات جديـدة أي ال عنـفيـة وسلـميـة ومدنـية من
ا يُفترض في الـغاية أن تكون نشودة وطـا أجل الوصول إلى الغـاية ا
شـريـفـة فـالـوسـيلـة هي األخـرى يـنـبـغي أن تـكـون كـذلك ألن الـوسـيـلة
ـهـاتـما تـكـمن في الـغـاية مـثـلـمـا تكـمن الـبـذرة  في الـشـجرة حـسب ا
غاندي أي أن هناك ترابطاً عضوياً بينهما ال انفصام  فيه. وإذا كانت
الغايـات بعيـدة وغير مـنظورة  فالـوسيلـة معروفـة لذلك اقتـضى توحيد
الوسيلـة بالغاية ألن كالً مـنهما يكـمّل اآلخر وفي ذلك نقضاً لـلمفهوم
ـيكـافيـلي الذي يـذهب إلى اعـتبـار "الغـاية تـبـرّر الوسـيلـة" خصـوصاً ا
مارسة الـعملية فهـوم أصبح كثير الـشيوع في السيـاسة وا وإن هذا ا
ا فـيها غيـر العادلة والـلّاشرعية التي تبرّر اسـتخدام جمـيع الوسائل 
بـزعم الــغـايـات الــعـادلــة والـشــريـفـة وقــد بـرّرت الــكـثــيـر من األنــظـمـة
ـدى الــسـيـاسـيـة أفــعـالـهـا بـادعـاء خــدمـة اإلنـسـان وغـايـاتـه الـبـعـيـدة ا
ـنشود مضحية أحـياناً بحرّياته وحـقوقه وحاضره لغايات ومستقبله ا
غـامضـة أو مـلـتبـسـة أحـيانـاً حـتى وإن تـغلّـفت بـخـيوط من ذهب. وإذا
كــان الـروائي الـروسـي تـولـســتـوي األب الــروحي لـلّــاعـنف فـإن رواده
األسـاسيـ  أخـذوا يـعـملـون وكل حـسب ظـروفه وخـصائص مـجـتـمعه
ـقاومـة الالعنـفـية وكـان أبـرزهم غانـدي الـذي انتـصر لـتحـقـيق فكـرة ا
على بريـطانيـا أعتى امبـراطورية في الـعالم يومـها  وهي الفـكرة ذاتها
التي دعا إليـها عبد الـغفار خان الـذي سجنه البـريطانيـون ما يزيد عن
 30 عاماً لكنه لم يدعُ للثأر واالنتقام وفي الوقت نفسه  لم يرضخ ولم
يـنكـفئ أو يـستـسـلم ومثل هـذه الـقوة اخلـارقة هـي نفـسهـا الـتي حمل
روحـهـا مـارتن لـوثـر كـنغ بـتـصـدّيه لـلـقـوانـ واألنـظـمـة الـعـنـصريـة في
ـدنـيـة. بـقي أن نـقـول أن ــتـحـدة في إطـار حـركـة احلـقــوق ا الـواليـات ا
مــفـهــوم الالعـنـف ال يـنــبـغي أن يــنـصــرف إلى الـفــكـرة الــدارجـة حـول
االستسالم أو اخلـنوع أو الرضـوخ ألنه فعل مقـاومة من نوع مـختلف.
ومن باب الـعرفـان باجلـميل وإعـطاء كل ذي حق حـقه علـينـا االعتراف
أن أوغــاريت يـونــان وولـيــد صـلــيـبي كــانـا من أبــرز رواد الالعـنف في
نا العربي حـيث عمال برفقة حمـيمة طيلة  3عقود من الزمان حتى عا
ـفـكـرين ـشـاركـة كـوكـبـة المــعـة من ا تـمــكّـنـا من زرع بـذرة الالعـنـف 
والنـشطاء الالعـنفـي خصـوصاً وأن طـريق الالعنف كـما أكّد الـعديد
من التـجـارب أنهـا األسلم  واألقل تـكلـفـة ماديـا ومعـنويـا وروحيـاً حتى
ـكن أن يـغـيّر وإن كـانت طـويـلـة. ومـثـلـمـا اعـتـقـد غـانـدي أن الالعـنف 
ـــتـــلك قــوة خـــارقـــة هي قــوة احلـق والــسالم مــجـــرى الــتـــاريخ ألنه 
واالنتـصار لإلنـسان وإنـسانـيته فـإن حركـة الالعنف
كن أن تكون وإنْ كانت نخبوية ومحدودة لكنها 
ـنا وبـالـتـراكم قـوة الـتغـيـيـر نـحـو األفـضل في عـا

العربي.
{ باحث ومفكر عربي
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