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تقرير

اذهب جنوبا أيها الشاب
«غرب آخر» في
هناك ٌ
اميركا الجنوبية ،ينتج
اليوم ثقافة جديدة
وأنماط سياسة ونظرة
الى العالم تختلف عن
«الغرب» الذي نألفه
في اوروبا واميركا
الشمالية .تنشر «األخبار»،
على حلقات ،مشاهدات
وانطباعات عن جنوب
وتحوالتها
اميركا
ّ
جمال غصن
اس ـتــولــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة على
كاليفورنيا بعدما حسمت حربها
م ــع امل ـك ـس ـيــك ع ــام  ،1847وراج ــت
اثـ ــر ذلـ ــك ال ـه ـج ــرة الـ ــى الـ ـغ ــرب من
ق ـب ــل م ـس ـت ـع ـم ــري شـ ـم ــال ال ـ ـقـ ــارة.
ُسميت تلك الحقبة حـ ّـمــى الذهب
الـكــالـيـفــورنـيــة ،اذ ج ــرى اكـتـشــاف
مخزون ذهبي في صحراء الغرب
ٍ
وبـ ــات ال ـع ـمــل ف ــي امل ـنــاجــم مـصــدر
مغر للوافد االوروبــي .ولذلك
ثــراء ٍ
أصبحت عبارة «اذهــب غربا أيها
الشاب» جزءا من الثقافة الشعبية
الـشـمــال-أمـيــركـيــة .ك ــان ه ــذا الـقــول
يـعـ ّـبــر ع ــن «ال ـح ـلــم االم ـي ــرك ــي» في
حينها ،الــذي كــان يجسده الذهب
األص ـ ـفـ ــر .ط ـب ـعــا كـ ــذب م ــن قـ ــال ان
ّ
يسود ،فمع الوقت صار
الذهب ال
«الذهب» أسود واتجه الجشع الى

صحراء العرب بحثا عنه.
يذكر هنا ان ســروال الجينز الذي
ب ــات مــن اك ـثــر ال ـســراويــل انـتـشــارا
فـ ــي الـ ـع ــال ــم كـ ـ ــان قـ ــد اخ ـ ـتـ ــرع فــي
هـ ـ ــذه ال ـح ـق ـب ــة فـ ــي ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا،
ليناسب ظروف العمل في املناجم
واملصانع .انتشار مالبس العمال
قــابـلــه انـتـشــار مـفـهــوم الـبـحــث عن
الذهب كركيزة اقتصادية .وحاملا
ُ
ٌ
مصدر ذهب الناس بحثا
استهلك
عــن م ـصــادر اخـ ــرى .ن ـظــام «اذه ــب
غ ــرب ــا أي ـه ــا ال ـ ـشـ ــاب» بـ ــات الـنـمــط
االق ـت ـصــادي الـســائــد عــاملـيــا حيث
تـخـطــط ال ـح ـكــومــات وم ــن ورائ ـهــا
املـ ـنـ ـظ ــوم ــات املـ ـ ــوازيـ ـ ــة ل ـل ـح ـكــومــة
لكيفية استغالل املوارد الطبيعية،
ال ـ ـ ـ ـ ــى ان أص ـ ـب ـ ـح ـ ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة
والـ ـح ــرب تـ ـ ــداران ل ـح ـيــازة املـ ــوارد
واس ـت ـهــاك ـهــا ،وم ــا لـلـبـشــريــة من
دور فــي هــذا االقـتـصــاد اال لخدمة
م ــا دف ـن ـتــه االرض واخ ـتــزن ـتــه في
ال ـع ـصــور الـجـيــولــوجـيــة الـســابـقــة.
ف ـ ـب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــب اصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح ه ـ ــوس
االق ـت ـص ــاد ال ـطــاقــة ال ـتــي ينتجها
ال ـ ـف ـ ـحـ ــم وامل ـ ـش ـ ـت ـ ـقـ ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة،
وأصـبــح بشر الـيــوم خــدامــا لبقايا
دي ـن ــاص ــورات وكــائ ـنــات متحجرة
ع ـ ــاش ـ ــت ع ـ ـلـ ــى االرض مـ ـ ــن آالف
السنني ورقدت في جوفها نفطا.
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ع ـي ـن ــه يـ ـح ــرك االرض
شـ ــرقـ ــا وغـ ــربـ ــا ال ـ ـي ـ ــوم .قـ ــد ي ـك ــون
ال ـشــرق الـصـيـنــي قــد اسـتـغــل نمط
االس ـت ـهــاك ال ـغــربــي الـ ــذي يحركه
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ح ـ ـتـ ــى ي ــوظ ــف
ال ـنــاس ،لكن تبقى وظيفتهم هذه
متمحورة حــول خدمة هــذا النمط
ّ
ال ـ ـ ــذي ال ي ـش ـب ــع .ال بـ ــل إن حـ ّـمــى
االي ـف ــون ــوف ـي ـل ـي ــا (هـ ـ ــوس ال ـهــاتــف
املـسـمــى اي ـف ــون) ،ال ـتــي تنتشر في

مطلع كل خريف ،أوضح مثال على
ه ــذه الـحــالــة االسـتـهــاكـيــة الـتــي ال
يصح وصفها اال باملرضية.
تـ ـ ـ ــؤدي م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي
وم ـس ـت ـن ـس ـخ ــات ـه ــا دور ال ـخ ـف ـيــر
ع ـلــى ه ــذا ال ـن ـظ ــام .ل ــم ي ـخ ــرج احــد
طوعا مــن هــذا النظام الــذي فرض
على الجميع بعد الحرب الـبــاردة،
والخوارج القليلني جرت معاقبتهم
على طريقة الطالب املشاغب الذي
يوقفه املعلم في الزاوية.
سيناريو فيلم الرعب الذي نعيشه
مـسـ َـر َحـتــه هــول ـيــوود ،الـتــي نشأت
على أنقاض غرب الذهب .األمــوات
الــذيــن ارتـقــوا مــن جــوف االرض لم
يكونوا زومبيز بــل فحمًا ومــوارد
احفورية .االختراع الذي تفوق على
العقل الذي ابتدعه لم يكن روبوتا
ثـ ــائـ ــرا ،ك ـم ــا ت ـخ ـ ّـي ــل ّ
رواد ال ـخ ـيــال
الـعـلـمــي كــاس ـحــاق ع ـظ ـي ـمــوف ،بل
ال ـي ــد ال ـخ ـف ـيــة آلدم س ـم ـيــث .وم ــرة
اخـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ـص ـ ــدق روايـ ـ ـ ـ ـ ــة األديـ ـ ـ ـ ــان
السماوية وها نحن اضحينا بني
آدم .سبحان الله.
لـكــن ال داع ــي إل ــى ال ـي ــأس .كـمــا في
أفـ ــام ه ــول ـي ــوود امل ـن ـقــذ االم ـيــركــي
آت؛ املـنـقــذ ال ــذي سيعيد االعـتـبــار
ل ـ ــان ـ ـس ـ ــان ف ـ ـ ــي وج ـ ـ ـ ــه الـ ــزوم ـ ـبـ ــي
وال ــروب ــوت .ان ــه يتسلح باقتصاد
«االنسان اوال» .البطل الجبار هذا
يـسـتـبــدل ش ـع ــار «اري ـ ــد امل ــزي ــد من
الذهب» بــ»اريد املزيد من الحياة».
بكلمة
هذا االميركي ال يــزال يؤمن
ّ
«ي ـك ـفــي» .أم ـيــركــي ال ي ــزال يستلذ
ب ـ ــإحـ ـ ـس ـ ــاس ال ـ ـش ـ ـبـ ــع وال ي ـس ـعــى
إل ــى ال ـت ـخ ـمــة ،ل ـكــن ل ــن ت ـجــد األم ــل
االميركي في شمال القارة .اذا أردت
البحث عــن االنـســانـيــة الـضــائـعــة...
فاذهب جنوبا أيها الشاب.

أوكرانيا

موسكو تسحب جنودها عن الحدود
ع ـ ـش ـ ـيـ ــة أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع مـ ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط
الــدبـلــومــاســي املـكـثــف بخصوص
األزم ـ ـ ـ ــة األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي تـمـثــل
مصدر توتر بني الغرب وموسكو،
أم ــر الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتني وزير الدفاع بسحب القوات
الــروسـيــة املتمركزة على الـحــدود
مع أوكرانيا منذ هذا الصيف.
وأعلن الكرملني ليل أول من أمس،
ّ
أن «رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــدول ـ ــة ك ــل ــف وزيـ ــر
الــدفــاع ال ـبــدء بــإعــادة ال ـقــوات إلــى
قــواعــدهــا الــدائ ـمــة» ،ويعني بذلك
 17ألفًا و 600جندي يشاركون في
مـنــاورات منذ الصيف في منطقة
روس ـ ـتـ ــوف جـ ـن ــوب روسـ ـي ــا عـلــى
حدود دونيتسك في أوكرانيا.
وأضــاف الكرملني أن وزيــر الدفاع
سـ ـي ــرغ ــي ش ــويـ ـغ ــو تـ ـلـ ـق ــى األم ـ ــر
الرئاسي بعدما ذكر أن «املناورات
ال ـص ـي ـف ـي ــة ف ـ ــي ح ـ ـقـ ــول ال ــرم ــاي ــة
بـمـنـطـقــة ال ـج ـنــوب الـعـسـكــريــة قد
انتهت».
من جهته ،أعلن الرئيس األوكراني
بيترو بوروشنكو أول مــن أمــس،
ع ـ ــن ل ـ ـقـ ــاء م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتني ،أثناء قمة تعقد
ي ــوم الـجـمـعــة املـقـبــل ف ــي مـيــانــو،
في الوقت الذي تتعثر فيه عملية
السالم في اوكرانيا.
وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى خ ــاركـ ـي ــف
ف ـ ــي ش ـ ـ ــرق الـ ـ ـب ـ ــاد وإل ـ ـ ـ ــى ش ـم ــال
املنطقة االنفصالية ،أكــد الرئيس
األوكراني مشاركته في قمة أسيم
(حوار آسيا-أوروبا) ،التي ستضم
قادة االتحاد األوروبي وعدة دول
آسيوية في  16و 17تشرين األول.
وسيلتقي خالل هذه القمة بوتني

بـ ـحـ ـض ــور قـ ـ ـ ــادة أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،مــن
بينهم املستشارة األملانية أنغيال
م ـيــركــل ورئ ـي ـس ــا وزراء ايـطــالـيــا
مــاتـيــو رنـ ــزي وبــريـطــانـيــا ديفيد
كاميرون.

سيشارك بوتين
في قمة مجموعة
الـ 20المقررة
الشهر المقبل

وق ـ ـ ـ ــال بـ ــوروش ـ ـن ـ ـكـ ــو «ال أتـ ــوقـ ــع
مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات س ـ ـ ـه ـ ـ ـلـ ـ ــة» ،ل ـك ـن ـن ــي
«متفائل» ،مضيفًا أنه يتعني على
مــوس ـكــو «اإلع ـ ـ ــان ع ــن إجـ ـ ــراءات
ملموسة».
ك ــذل ــك ،أع ـلــن امل ـت ـحــدث الـعـسـكــري
األوكـ ــرانـ ــي ان ــدري ــي لـيـسـنـكــو في
ك ـي ـيــف «فـ ــي اإلج ـ ـمـ ــال ،سيحصل
ت ـق ــدم ف ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» ،مضيفًا
«نـ ـ ــأمـ ـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ن ـ ـتـ ــائـ ــج م ـه ـمــة
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،ال ـتــي ستتوقف
على احترام روسيا اللتزاماتها».
وأع ـ ـ ـ ــرب الـ ـح ــاك ــم الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
عينه بوروشنكو الخميس إلدارة
م ـن ـط ـقــة دونـ ـيـ ـتـ ـس ــك ،أول ـك ـس ـن ــدر
كيختنكو عــن اس ـت ـعــداده إلج ــراء
مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات مـ ـ ــع اال ّنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــن،
ش ــرط أن ت ـكــون «بـ ــنـ ــاءة» ،مــؤك ـدًا
«سنطالب الطرف اآلخــر باحترام
اتفاقات مينسك وسنطبقها نحن
بــأنـفـسـنــا» .وأضـ ــاف «وف ـق ــا لـهــذه
االت ـفــاقــات ،ستقام منطقة عــازلــة،
ُ
وستسحب األسلحة الثقيلة إلى
مسافة محددة».
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر املـ ــال ـ ـيـ ــة
األس ـت ــرال ــي ج ــو ه ــوك ــي أمـ ــس ،أن
بوتني سيشارك في قمة مجموعة
الـعـشــريــن فــي تـشــريــن الـثــانــي في
بريسبان (أستراليا) ،بالرغم من
التوتر بني روسيا والغرب بشأن
اوكرانيا.
وق ــال هــوكــي ل ــإذاع ــة األسـتــرالـيــة
أمـ ــس« ،ت ـحــدثــت أم ــس إل ــى وزي ــر
املالية الــروســي ،وأكــد أن الرئيس
بـ ــوتـ ــن سـ ـي ــأت ــي إل ـ ـ ــى قـ ـم ــة ق ـ ــادة
مجموعة العشرين في بريزبني».
(أ ف ب)

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى
إليكم املرحوم بإذن الله تعالى
فقيدنا الغالي
االستاذ منح عادل الصلح
والدته :نازلي رشدي درويش باشا
شقيقته :مهى الصلح أرملة املرحوم
رجائي حقي وأوالدها الدكتور أمني
واملهندس وليد
شـقـيـقــه :هـشــام زوج ـتــه سـيــزا تميم
وأوالده زينه وعادل وعائلته
أعمامه :كاظم والرئيس تقي الدين
أرملته فدوى البرازي وعماد
أبناء أعمامه :خلدون ورغيد وهادي
وغالب وهناء ونوال
يصلى على جثمانه الطاهر عصر
يــوم اليوم الواقع في  19ذو الحجة
 1435ه ـ املــوافــق ل ــ 13تشرين األول
2014
في جامع الخاشقجي حيث يوارى
الثرى في جبانة الشهداء
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
فــي مـنــزل الفقيد الـكــائــن فــي شــارع
امل ـص ـي ـط ـبــة اتـ ـج ــاه ك ــال ـي ــري الـبـطــل
بناية األرز الطابق السابع
وال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث ي ــوم ــي ال ـثــاثــاء
واالربـعــاء في  14ـ  15تشرين األول
 2014ل ـلــرجــال وال ـن ـس ــاء ف ــي قــاعــة
نــادي خريجي الجامعية األميركية
ـ ـ الــورديــة وذلــك مــن الساعة الثانية
بعد الظهر لغاية الساعة السابعة
ً
مساء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ـ ـ ــراض ـ ـ ــون بـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـلـ ــه وق ـ ـ ـ ــدره:
آل الـ ـصـ ـل ــح ودرويـ ـ ـ ـ ـ ــش ورم ـ ـضـ ــان
والـ ـحـ ـس ــام ــي وال ـ ـجـ ــوهـ ــري وت ـم ـيــم
وح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب وي ـ ـ ــون ـ ـ ــس
وأنسباؤهم

إلعالناتكم
في
صفحة
المبوب
ّ
والوفيات
03/662991
من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا من
 7:30صباحًا لغاية
ليال
ً 10:30
نختصر المسافات
ومندوبونا في
خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج محمد صالح الدين مصطفى
املغربل
(أبو داني)
املتوفى نهار السبت الــواقــع في 11
تشرين االول
والدته :الحاجة نجاح عبد الرحمن
كنيعو
ولداه :داني وهادي
تقبل التعازي اليوم االثنني الواقع
فـ ــي  13ت ـش ــري ــن االول فـ ــي ج ـبــانــة
الباشورة مقابل مركز الدفاع املدني
م ــا ب ــن ص ــات ــي ال ـع ـص ــر واملـ ـغ ــرب
ّ
وبـعــده فــي منزله الــواقــع فــي محلة
البسطة الفوقا ،شــارع محي الدين
الـعــربــي فــي بـنــايــة املـغــربــل الـطــابــق
الثالث.
اآلس ـفــون :آل املـغــربــل ،آل كنيعو ،آل
غرة وآل طبارة.
حركة معًا نعيد البناء تنعى
بمزيد من الحزن املرحوم االستاذ
سامي جبران عطية
عضو مؤسس
تقبل التعازي اليوم االثنني في 13
تشرين االول  2014في صالة كنيسة
م ــار تـقــا ـ ـ ـ جــل الــديــب مــن الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة
حركة انتظارات الشباب تنعى
بمزيد من الحزن املرحوم االستاذ
سامي جبران عطية
عضو مؤسس

انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة حسنة علي زعيتر
أرملة املرحوم الشيخ حسني دعاس
زعيتر
أوالده ـ ـ ـ ــا :امل ـح ــام ــي غـ ـ ـ ــزوان ،مـ ــازن،
مـحـمــد ون ــادي ــا زوجـ ــة ع ـلــي محمد
دعاس زعيتر
ابن شقيقتها :الوزير غازي زعيتر
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن فــي
 13تشرين االول  2014فــي جمعية
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي من
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة وح ـت ــى ال ـســادســة
ً
مساء.
اآلسفون :آل زعيتر وعموم عائالت
وعشائر بعلبك والهرمل

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى
إل ـي ـك ــم املـ ــرحـ ــوم بـ ـ ــإذن الـ ـل ــه تـعــالــى
فقيدنا الغالي
األستاذ غسان الحص
وال ــده :املــرحــوم الـحــاج سامي كمال
الحص
والـ ــدتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة زيـنــب
الحص
شقيقه :حسام الحص
ع ـ ّـم ــاه :امل ــرح ــوم ــان ب ــره ــان ووج ـيــه
الحص
خاله :دولــة الرئيس الدكتور سليم
الحص
يصلى على جثمانه الطاهر عصر
اليوم االثنني الواقع فيه  13تشرين
األول  2014م في جامع الخاشقجي
حـ ـي ــث يـ ـ ـ ـ ــوارى الـ ـ ـث ـ ــرى ف ـ ــي ج ـبــانــة
الشهداء.
تقبل الـتـعــازي بعد الــدفــن والثاني
ف ــي ق ــاع ــة م ــرك ــز ت ــوف ـي ــق طـ ـب ــارة ـ ـ ـ ـ ـ
الصنائع ،وذلــك من الساعة الثالثة
عـ ـصـ ـرًا ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة ال ـســاب ـعــة
مـ ـس ـ ً
ـاء ،وال ـث ــال ــث ي ــوم األربـ ـع ــاء في
 15تشرين األول  2014مــن الساعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـ ـص ـ ـرًا ولـ ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة
ً
مساء.
السادسة والنصف

