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◄ وفيات ►
ل ـ ــدول االسـ ـتـ ـي ــراد م ــن  273.1مـلـيــار
دوالر فـ ــي عـ ـ ــام  2013إلـ ـ ــى 309.7
م ـل ـي ــارات دوالر ف ــي عـ ــام  ،2015مــا
ي ـ ـطـ ــرح ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ع ـ ــن سـ ـب ــب ه ــذه
الظاهرة.
في الــواقــع ،ال يمكن تفسير التراجع
ال ــذي تـشـهــده ال ـص ــادرات العسكرية
بمعزل عــن تحديد طبيعتها ،وذلــك
وفق التصنيفات األساسية املعتمدة
م ــن ق ـبــل ن ــائ ــب م ــدي ــر م ــرك ــز تحليل
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الروسي قسطنطني ماكيينكو.
الـتـصـنـيــف األول يـسـ ّـمــى «ال ـن ـمــوذج
العسكري» ،حيث تتحكم االعتبارات
ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ـخـ ـي ــارات االسـ ـتـ ـي ــراد،
وتـحـتــل الفعالية القتالية األولــويــة
على حساب العامل االقتصادي ،وهو
مــا ينطبق عـلــى الـ ــدول ال ـتــي تــواجــه
ت ـه ــدي ــدات م ـفــاج ـئــة ،تـجـعـلـهــا تــولــي
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا بـســرعــة ال ـتــوريــدات
والتدريبات (مثل العراق وسوريا).
والتصنيف الثاني يسمى «نـمــوذج
التبعية» ،واملقصود بذلك أن الكثير
مـ ــن الـ ـ ـ ــدول ت ـف ـض ــل ت ـق ـل ـيــل م ـص ــادر
ت ـس ـل ـي ـح ـه ــا ،الع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات م ـت ـع ـل ـقــة
بالتدريب ،وسبل توفير قطع الغيار،
وه ــو مــا يفسر تــركـيــز بعضها على
الـ ـس ــاح الـ ــروسـ ــي ،وال ـب ـع ــض اآلخ ــر
على السالح األميركي ...إلخ.
والتصنيف الثالث يسمى «النموذج
السياسي» ،وتحتل فيه التحالفات
واملصالح املشتركة ،وكذلك العقوبات
الدولية ،األولوية في إبرام الصفقات
العسكرية ،كما هي الحال ،بالنسبة
إلى الصادرات الروسية إلى أرمينيا
وبيالروسيا وسوريا وفنزويال.
وأم ـ ـ ــا ال ـت ـص ـن ـي ــف ال ـ ــراب ـ ــع ،فـيـسـمــى
«ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» الـ ـ ـ ــذي ت ـت ـح ـكــم
فـيــه املـصــالــح الــداخـلـيــة للمسؤولني
على االع ـت ـبــارات األخ ــرى العسكرية
واالقـتـصــاديــة والسياسية ،كما هي
الحال في بعض دول الشرق األوسط
وأميركا الالتينية.
وال يختلف اث ـنــان عـلــى أن الـعــوامــل
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــال ـت ـص ـن ـي ـف ــات األرب ـ ـعـ ــة
السابقة ،كان لها تأثير كبير في دفع
ال ـ ـصـ ــادرات ال ــروس ـي ــة إلـ ــى مـسـتــوى
مــرت ـفــع ،خ ــال الـعـقــد امل ــاض ــي ،وهــي
نـفـسـهــا ال ـت ــي أرخ ـ ــت ب ـظــال ـهــا على
التراجع األخير ،بالنظر إلى متغيرات
ّ ّ
عدة أثرت في كل منها.
وإل ــى جــانــب مــا سـبــق ،يمكن إضافة
ع ــوام ــل أخـ ـ ـ ــرى ،م ــن ب ـي ـن ـهــا ت ـه ــاوي
أسعار النفط ،والتحوالت السياسية
في أميركا الالتينية والشرق األوسط
وشمال أفريقيا (وال سيما الحالتان
الليبية والـســوريــة ،بما رافقهما من
تـعـطـيــل ل ــات ـف ــاق ـي ــات) ،وال ـع ـقــوبــات
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ن ـف ـس ـه ــا،
ً
فـضــا عــن تــزايــد تــركـيــز الـصـنــاعــات
ال ــروس ـي ــة ع ـلــى تـلـبـيــة االح ـت ـيــاجــات
الداخلية (مشاريع تطوير منظومات
«أس  »400و«أس  »500لـلــدفــاعــات
الجوية ،وطائرات «بافكا» من الجيل
الخامس ،ودبابات «أرماتا» ...إلخ).
وان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي،
وال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ،ي ـم ـكــن
ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ثـ ــاثـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــارات قــد
ت ـس ـل ـك ـه ــا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات ال ـع ـس ـك ــري ــة
الروسية:
األول ت ـ ـشـ ــاؤمـ ــي ،لـ ـك ــن اح ـت ـم ــاالت ــه
ضئيلة للغاية ،ويتمثل فــي حــدوث
تغيير سياسي في روسيا ،على غرار
ما حدث في االتحاد السوفياتي قبل
 26عامًا.
أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي فـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ـ ــي ،وت ـ ـ ـ ـ ــراوح
اح ـت ـم ــاالت ــه ب ــن ان ـت ـع ــاش ج ــدي ــد فــي
أسـعــار النفط ،وب ــروز أس ــواق جديدة،
أو تــوتــرات عاملية متجددة (ســواء في
الشرق األوسط أو الشرق األقصى) ،أو
انتعاش اقتصادي ينهي االقتطاعات
األخ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ــي املـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
الروسية ( 25في املئة).
وأمــا الثالث فواقعي ،ويرتبط بتنفيذ
روسيا للعقود القائمة حاليًا ،والعمل
على توقيع عقود جــديــدة ،مــع تنامي
الحاجة إلى املنظومات غير التقليدية
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ـ ــدءًا ب ــأنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ــدف ـ ــاع
الجوي ،مــرورًا بالغواصات الصغيرة
ً
وال ــروب ــوت ــات ال ـق ـتــال ـيــة ،وص ـ ــوال إلــى
منظومات الحرب اإللكترونية.

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ــال ــرض ــى وال ـت ـس ـل ـيــم مل ـش ـي ـئــة ال ـلــه
تعالى
ننعى املرحوم
ّ
السيد محمد علي الحسيني
زوجته نجاة بلحسن الحسيني
والده املرحوم السيد علي
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة ش ــري ـف ــة ه ــادي
الحسيني
ّ
عمه املرحوم السيد حسن
ّ
ع ـ ــم ـ ــات ـ ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــات س ـه ـج ـن ــان
وفاطمة وخديجة وروضة
ابنته املهندسة رجاء زوجة الدكتور
أسامة الحسيني وعائلتها
أوالده :الــدكـتــور حـســان واملهندس
مجدي واملـهـنــدس مالك واملهندس
طارق وعائالتهم.
أشقاؤه :الرئيس حسني الحسيني
وع ـ ـبـ ــد إالل ـ ـ ـ ــه وط ـ ـ ـ ــال وم ـص ـط ـف ــى
ومهدي والدكتور فيصل
شقيقاته :نجاة واملرحومات إلهام
وسهام واملهندسة سلمى
ُ
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــزلـ ــه فــي
شمسطار يومي السبت واألحد 26
و 27آب
ون ـهــار األرب ـع ــاء الــواقــع فـيــه  30آب
فــي بـيــروت مــن الساعة الثالثة إلى
ال ـس ــاب ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي م ـق ــر جـمـعـيــة
التخصص والتوجيه العلمي.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ال ـح ـس ـي ـنــي وع ـم ــوم
ّ
السياد.
أهالي شمسطار ومزرعة

بمزيد من التسليم بمشيئة الله
ننعى لكم فقيدتنا الغالية
فاطمة محمد نعمة (ام جمال)
ارملة املغفور له رضا عيسى مقلد
والدتها املرحومة خديجة شريم
اب ـن ــاؤه ــا :م ــي زوجـ ــة مـحـمــد ف ــراج،
ريكاردو زوجته منى جويدي ،دينا
اخـ ــوان ـ ـهـ ــا :املـ ــرحـ ــوم عـ ـل ــي ،خ ـل ـيــل،
سهيل
اخواتها :املرحومة مريم ،انعام ،يمنى
ّ
ُصــلــي عـلــى جثمانها الـطــاهــر عند
ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة م ــن يـ ــوم الـجـمـعــة
املــوافــق  25آب  2017حـيــث ووري ــت
الثرى في جرجوع.
تقبل التعازي يومي السبت واالحد
 26و 27آب من الساعة التاسعة الى
الساعة الثانية عشرة ومن الساعة
الثالثة عصرًا الى الساعة السادسة
ً
مساء في قاعة املدرسة ـ ـ عني املرج ـ ـ
جــرجــوع ،كما سيتم تقبل التعازي
ف ــي بـ ـي ــروت ي ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء  30آب
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر حتى
الساعة السادسة مساء في جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ
الرملة البيضاء ،وستتلى آيــات من
الــذكــر الحكيم عــن روحـهــا الطاهرة
يوم السبت املوافق  02أيلول الساعة
الخامسة بعد الظهر فــي حسينية
جرجوع.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا اليه راجعون
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ن ـع ـم ــة ،آل م ـق ـل ــد ،آل
شريم ،آل فراج ،آل جويدي

إنــا لله وإنــا إليه راجـعــون ،بقلوب
ّ
راضية ومسلمة بقضاء الله وقدره
ننعى املرحوم
السيد علي محمد صالح املوسوي
الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم
األربعاء املوافق في 2017/8/23
اخـ ــوتـ ــه :ال ـ ـسـ ــادة :حـ ـس ــن ،أح ـم ــد،
املرحوم عباس ،زينب
أوالده الـ ـس ــادة :امل ـه ـنــدس حـســن،
أح ـ ـمـ ــد ،ع ـ ـبـ ــاس ،مـ ــالـ ــك ،اب ــراهـ ـي ــم،
رضوان ،جهاد ،دالل
ووري امل ــرح ــوم ال ـثــرى فــي جبانة
بـلــدتــه الـنـبــي شـيــت ي ــوم االرب ـع ــاء
املوافق في 2017/8/23
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
ف ــي م ـن ــزل ول ـ ــده امل ـه ـن ــدس حسني
عـلــي صــالــح امل ــوس ــوي الـكــائــن في
ب ـلــدة الـنـبــي شـيــت ون ـه ــار االثـنــن
املوافق في  2017/8/28من الساعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
فـ ـ ــي مـ ــركـ ــز ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ف ــي بـ ـي ــروت،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ج ــان ــب املــديــريــة
العامة ألمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل امل ـ ــوس ـ ــوي وع ـم ــوم
أهالي النبي شيت

◄ ذكرى ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ذكرى أسبوع
ي ـص ــادف ي ــوم األح ــد  27آب 2017
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي الراحل الكبير :
الــريـــــس حسني مصطفى بيرم
" أبو مصطفى "
( رئـيــس بـلــديــة الــوردان ـيــة - 1982
) 2016
الحائز على ميدالية كمال جنبالط
زوجـتــه :املــرحــومــة الحاجة أسماء
جميل الحاج
ولـ ــده  :األسـ ـت ــاذ مـصـطـفــى حسني
ب ـيــرم ( مـفـتــش ع ــام ف ــي التفتيش
املركزي )
حفيده  :حسني بيرم
أش ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم األس ـت ــاذ جميل
– املهندس علي – الدكتور محمد
ب ـي ــرم وال ـح ــاج ــة خــدي ـجــة ( زوج ــة
محمد نعيم غطاس)
أبـ ـن ــاء أش ـق ــائ ــه  :الـ ـح ــاج ن ــاص ــر –
ال ـش ـه ـيــد س ــام  -ال ـح ــاج جـمـيــل –
روال ( زوجة الدكتور محمد لطفي
) نـجــاء– حـســام – وسـيــم – سالم
وجميل بيرم
أبناء عمه  :القاضي األستاذ جميل
واملرحوم وهبي بيرم
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة يـ ـق ــام حـفــل
ت ــأبـ ـيـ ـن ــي خ ـ ـطـ ــابـ ــي مـ ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـ ـشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا ح ـتــى
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة ظ ـ ـه ـ ـرًا لـ ـل ــرج ــال
والـ ـنـ ـس ــاء ف ــي ال ـ ـنـ ــادي الـحـسـيـنــي
لبلدة الوردانية – أقليم الخروب
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـف ــون عـمــوم أهــالــي الــوردان ـيــة
وأقليم الخروب

من آمن يب وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :انطوانيت جربان فيعاين
ولداه :روجيه زوجته جومانا عساكر وعائلته
جورج زوجته روال شامس وعائلته
بناته :غيلدا
غريس
الدكتورة غريتا زوجة عامد الحروق وعائلتها
شقيقه :الياس صهيون وعائلته
عائلة شقيقه املرحوم عبدالله صهيون
شقيقته :ماري صهيون
أوالد شقيقته املرحومة إمييل أرملة ميشال ّ
عمر وعائالتهم (يف
املهجر) وعموم عائالت :صهيون ،فيعاين ،حسون ،الحروق ،عساكر،
شامسّ ،
عمر ،طبال ،جعجع ،معامري ،مطر ،بال ،بالن ،وأنسبائهم يف
الوطن واملهجر ينعون إليكم فقيدهم املأسوف عليه املرحوم

غطاس جرجي صهيون

املنتقل اىل رحمته تعاىل يوم االربعاء الواقع فيه  23آب  2017متم ًام
واجباته الدينية.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي اليوم السبت  26الجاري يف صالون كنيسة القديس
دميرتيوس للروم االرثوذكس (مارمرت) ،األرشفية ابتدا ًء من الساعة
الحادية عرشة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مسا ًء.
الرجاء إبدال األكاليل بالتربع للكنيسة واعتبار هذه النرشة إشعاراً
خاصاً

بمناسبة مــرور أسبوع على وفاة
فقيد الشباب الغالي
الدكتور بالل فقيه

والده :األستاذ الحاج محمود فقيه
والدته :الحاجة مريم حيدر
زوجته :الدكتورة ريم سعد
شقيقاته :رنده زوجة الحاج حسن
سنقنقي ،نائلة زوجة الشيخ علي
ياسني ورنا
أع ـم ــام ــه :امل ــرح ــوم ــان مـحـمــد علي
واسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل ،األسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاذان ع ـلــي
وابراهيم فقيه
أخــوالــه :املرحومان األستاذ حيدر
والدكتور حسن ،األستاذان فيصل
وغازي ،ابراهيم واألستاذ محمود
حيدر
س ـت ـت ـل ــى آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عــزاء حسيني عــن روحــه
الطاهرة وذلــك في حسينية بلدته
عيترون في تمام الساعة العاشرة
والنصف صباحًا يوم األحد الواقع
فيه  ۲۷آب ٢٠١٧
اآلسـ ـ ـف ـ ــون  :آل ف ـق ـي ــه وآل ح ـي ــدر
وعموم أهالي بلدة عيترون

ذكرى اسبوع
تصادف نهار االحد الواقع فيه 27
آب  2017ذكــرى مــرور اسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محـمــود وجـيه سـبـيـتــي
(ابـو وحـيـــد)

اوالده :الـ ـ ـح ـ ــاج وح ـ ـيـ ــد ( امل ــدي ــر
االقـ ـلـ ـيـ ـم ــي لـ ـلـ ـق ــرض الـ ـحـ ـس ــن فــي
الجنوب) ،املهندس اسامة ،الحاج
مـعــن ،املـهـنــدس ابــراهـيــم ،االس ـتــاذ
م ـح ـمــد ع ـل ــي ،س ـع ـيــد (رقـ ـي ــب اول
فــي ال ـج ـم ــارك) واالس ـت ــاذ نسيب،
وبشير سبيتي.
اشـقــاؤه :املحامي االستاذ حسيب
سبيتي ،واملرحومني محمد علي،
احمد فؤاد ،واالستاذ أديب سبيتي
أص ـه ــرت ــه :املـ ـع ــاون ع ـلــي قـبـيـســي،
ال ـحــاج حـســن سبيتي ،والــدكـتــور
خالد جفال.
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات من
ال ـ ــذك ـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ومـ ـجـ ـل ــس ع ـ ــزاء
حـ ـسـ ـيـ ـن ــي عـ ـ ــن روحـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة
فـ ــي املـ ـنـ ـت ــدى ال ـح ـس ـي ـن ــي ل ـب ـلــدتــه
ك ـ ـفـ ــرص ـ ـيـ ــر ،الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
والنصف صباحا.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
االس ـفــون :آل سبيتي ،آل منصور،
وعموم أهالي بلدة كفرصير

