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�صالحي ي�ؤكد االتفاق على  90في المئة من الم�سائل التقنية ونقطة رئي�سية واحدة عالقة

موغيريني :المفاو�ضات دخلت المرحلة الحا�سمة
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
علي أكبر صالحي أن  90في المئة من المسائل
التقنية بالمحادثات الثنائية في مفاوضات
النووي اإليراني بين طهران وواشنطن قد تم
االتفاق عليها.
وقال« :اتفقنا على  90في المئة من المسائل
التقنية ،ف��ي ال��م��ف��اوض��ات م��ع وزي���ر الطاقة
األم��ي��رك��ي أرن��س��ت م��ون��ي��ز» ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن
الخالفات تدور حول مسألة رئيسية واحدة.
كما ثمن صالحي المفاوضات الجارية في
لوزان وأكد أنها «متقدمة» وأن هذا التقدم يزيد
مع كل لقاء ووصف ذلك بـ»العالمة الجيدة».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أك��دت م��ص��ادر متابعة
وج��ود حسم لقضية أجهزة الطرد المركزي
وفوردو ونطنز واراك وتبقى قضية الحظر هي
القضية األكثر صعوبة ،وأضافت أن الجانب
التقني يحقق تقدما ً ملحوظا ً ويقترب من نقطة
الحسم ،مع إمكان حضور وزراء خارجية 1+5
إلى لوزان.
وفي وقت سابق من يوم أمس ،أعلن مسؤول
أميركي حصول تقدم في تسوية مسائل تقنية
بالمحادثات مع إيران مع اإلشارة إلى بقاء عدد
من المسائل الصعبة من دون حلول ،مشيرا ً إلى

أن أية أطر تفاهمية سيتم التوصل إليها خالل
ه��ذا األسبوع يجب أن تحتوي تفاصيل ومن
ضمنها أرقام.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك���دت مسؤولة السياسة
الخارجية ف��ي االت��ح��اد االوروب����ي فيديريكا
موغيريني أن ه��ذه المحادثات شكلت بداية
للدخول في مرحلة حاسمة على مدار األسبوعين
المقبلين« ،وسنسعى إلى أن نتمكن من إرساء
المفاوضات على أرضية مشتركة للتوصل على
اتفاق جيد ،وأجرينا اليوم جزءا ً من المحادثات،
وهي أوروبية مع إيران».
وتجري منذ األح��د في ل��وزان السويسرية
لقاءات ثنائية بين طهران وواشنطن يقودها
وزيرا الخارجية األميركي جون كيري ونظيره
اإليراني محمد جواد ظريف في جولة ثانية من
مفاوضات النووي اإليراني.
وم��ن المتوقع أن تستمر جولة ل��وزان من
ال��م��ف��اوض��ات بين إي���ران وال��س��داس��ي��ة حتى
الجمعة  20آذار على األقل ،وسينضم المدراء
السياسيون للسداسية (مجموعة  )1+5إلى
المفاوضات خ�لال األي��ام المقبلة ،حيث عقد
الوزيران اإليراني واألميركي جولة جديدة من
المحادثات.

} نيبال هنيدي

صالحي

الكرملين :القرم �إقليم رو�سي وال نقا�ش مع �أحد في تبعيته

ج��اء ذل��ك في وق��ت ،أعلن المتحدث باسم الرئاسة
الروسية دميتري بيسكوف أن القرم إقليم روسي ،مؤكدا ً
رفض موسكو مناقشة وضع شبه الجزيرة هذا مع أي
طرف ،بما في ذلك الواليات المتحدة.
وقال بيسكوف أمس« :ليس هناك أي احتالل للقرم.
القرم هي أحد أقاليم االتحاد الروسي .موضوع أقاليمنا
ليس مطروحا ً للنقاش مع أحد» ،وذلك تعليقا ً على سؤال

حول تصريحات الناطقة باسم الخارجية األميركية جين
بساكي حول القرم وأسباب اعتبار واشنطن هذه المنطقة
محتلة من قبل روسيا.
وك��ان مندوب روسيا ال��دائ��م في االت��ح��اد األوروب��ي
قد اعتبر في وقت سابق أن انضمام القرم إلى روسيا
لم يدهش األوربيين بقدر ما أذهلتهم الطريقة األنيقة
والخاطفة التي أمنت بها روسيا هذه العملية.

وق��ال فالديمير تشيجوف تعليقا ً على كيفية تقبل
االتحاد األوروب��ي النضمام القرم «ما من شك في أنهم
كانوا مذهولين ،فتحركاتنا تجاه القرم كانت مفاجئة
ومؤثرة بالنسبة لهم .والتأثير األكبر لم يكن من مسألة
االنضمام بحد ذات��ه��ا ب��ل م��ن الطريقة التي تمت بها
هذه العملية ،كونها كانت خاطفة وأنيقة من الناحية
العسكرية ولم تخلف أي أضرار بشرية ،فقد تمت عمليا ً
من دون إطالق رصاصة واحدة».
واعتبر الدبلوماسي أن الشراكة االستراتيجية بين
روسيا واالتحاد األوروب��ي لم تكن كافية لتخطي أزمة
العالقات التي بدأت بسبب األوضاع في أوكرانيا ،قائالً:
«تبين أنه على رغم من أهمية هذا المصطلح فقد كان
ينقصه مضمون معين لتتخطى هذه الشراكة مثل هذه
األزمة» .وأكد أنه «ليس من الصحيح اعتبار الوضع في
أوكرانيا سببا ً وحيدا ً ألزمة العالقات بين روسيا واالتحاد
األوروبي ،إذ تجمعت المشاكل وكنا نرى ذلك».
وأوضح أن «الحوار حول تأشيرات الدخول كان بطيئاً،
ولم يتم تنسيق العمل في مجال السياسة األمنية العامة،
وكانت هناك مشاكل على الساحة التجارية-االقتصادية
بما في ذلك في قطاع منظمة التجارة العالمية».
كما نوه تشيجوف إلى أن االتحاد األوروب��ي ال يملك
استراتيجية بعيدة المدى إزاء العقوبات ضد روسيا،
معتبرا ً أن غيابها يعود الى أسباب موضوعية ،إذ «لم
تستطع بروكسيل ،ولم يكن بمقدورها التنبؤ مسبقا ً
بتداعيات هذه العقوبات عليها كما لم يكن باإلمكان
معرفة مواقف جميع دول االتحاد األوروبي حيث تتخذ
القرارات حول مثل هذه المسائل باإلجماع ،بينما يرى
عدد من دول االتحاد األوروب��ي أن فكرة العقوبات ضد
روسيا سلبية».

تدريبات �أميركية ـ بولندية على نقل منظومات «باتريوت» �إلى بولندا
تجري القوات المسلحة البولندية
واألميركية أواخ���ر الشهر الجاري
تدريبات على نقل منظومات مضادة
للصواريخ من طراز «باتريوت» إلى
األراض��ي البولندية ،وذلك في إطار
مناورات مشتركة.
وقال وزير الدفاع البولندي توماش
سيمونياك الذي يشغل أيضا ً منصب
نائب رئيس ال��وزراء في مقابلة مع
اإلذاعة البولندية« :قررنا أن نتدرب
سويا ً في ما يخص إمكان نقل منظومة
«باتريوت» (إل��ى بولندا)» ،مشيرا ً
إل��ى أن ال��م��ن��اورات التي سيشارك
فيها طيارون بولنديون ستجرى في
محيط وارسو.
وت����درس ب��ول��ن��دا إم��ك��ان ش��راء
منظومات صاروخية أجنبية لتعزيز
دفاعاتها الجوية ،حيث ينظر الجانب
البولندي حاليا ً في اقتراحين ،أحدهما
من شركة « »Raytheonاألميركية
بشأن توريد منظومات «باتريوت»،
وال��ث��ان��ي م��ق��دم م��ن الكنسورتيوم
ال��ف��رن��س��ي ل��ش��رك��ت��ي «»MBDA
و» ،»Thalesيعرض على وارسو

منظومات «.»SAMP/T
وتوقع الوزير البولندي صدور
أولى التوصيات بهذا الشأن أواخر
نيسان المقبل .وأض����اف« :نحن
بحاجة إلى دفاع جوي يتناسب مع
معايير القرن الحادي والعشرين.
ولذلك باتت ال��ق��رارات بهذا الشأن
قريبة».
ب��دوره��ا أع��ل��ن��ت وزارة ال��دف��اع
األم���ي���رك���ي���ة أن  100ع��س��ك��ري
أميركي سيشاركون في التدريبات
ب��اإلض��اف��ة إل��ى  30ع��رب��ة قتالية.
وقال العقيد ستيف وورن المتحدث
باسم «البنتاغون» إن التدريبات
األميركية-البولندية تأتي في سياق
عملية «العزم األطلسي» ،والتي تقول
ال��والي��ات المتحدة إنها تهدف إلى
طمأنة حلفائها و»التصدي للعدوان
اإلق��ل��ي��م��ي ع��ل��ى ال��ج��ن��اح ال��ش��رق��ي
للحلف».
وتعد عملية «ال��ع��زم األطلسي»
التي أعلن «الناتو» أنها تأتي ردا ً على
«دعم روسيا للمتمردين االنفصاليين
في أوكرانيا» وضمها شبه جزيرة

بينيرو :م�ستعدون لتقديم قوائم �سرية
بمتورطين في جرائم الحرب ب�سورية
أعلن محققو جرائم الحرب في سورية استعدادهم لتقديم
قوائم سرية بأسماء المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء ،سعيا ً
إلى تحقيق العدالة.
وق��ال باولو بينيرو ،رئيس لجنة التحقيق التابعة لألمم
المتحدة أم��س« :يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق
العدالة اآلن .سوف نقدم األسماء والمعلومات عن جناة مشتبه
بهم محددين لسلطات ادع��اء حكومية مختصة لتطرحها أمام
قضاء مختص ونزيه».
وقدم بينيرو لمجلس حقوق اإلنسان األممي تقريره التاسع
حول سورية تدعو فيه اللجنة المجتمع الدولي إلى لفت االنتباه
إلى «الجرائم الصادمة التي يواصل الشعب السوري التعرض
لها».
ويشمل التقرير األحداث في سورية منذ بدايتها في آذار 2011
وحتى كانون الثاني  2015معتمدا ً على إفادات أكثر من 3500
سوري تعرض أو شهد خرقا ً لحقوق اإلنسان .وأكد المحققون أن
خرق حقوق اإلنسان «يرتكب من أطراف النزاع كافة» ،مشيرين
إلى قسوة «جبهة النصرة» و»داع��ش» بحق السكان المدنيين
وهجماتهما على األقليات.
وجمعت لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة شهادات
وأدلة ،وأعدت قوائم سرية لمشتبه بهم تقول إن بينهم مسؤولين
عسكريين وأمنيين بالحكومة السورية وقادة من المسلحين.

اجتاهات
الأوهام العثمانية تتال�شى
�أمام الحكمة الإيرانية

قاذفات ا�ستراتيجية رو�سية �إلى القرم الختبار الجاهزية

بدأت القوات المسلحة الروسية تدريبات استراتيجية
للقيادة واألرك���ان ،تجري تحت إش��راف وزي��ر الدفاع
سيرغي شويغو شخصياً.
وفي إطار التدريبات تم وضع عدد من وحدات وتشكيالت
أسطول بحر البلطيق والدائرة الجنوبية العسكرية وقوات
اإلنزال الجوي في حالة االستعداد القتالي القصوى.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات تجري
وفق خطة التدريب العملياتي للقوات المسلحة عام .2015
وتابعت« :ف��ي إط��ار التدريبات االستراتيجية للقيادة
واألركان والتي تركز إلى إدارة القوات المسلحة الروسية،
سيتم اختبار منظومة اإلن��ذار وإدارة القوات ،باإلضافة
إلى التدريب على جوانب وضع التشكيالت والوحدات
العسكرية في حالة االستعداد القتالي القصوى».
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات
استراتيجية حاملة للصواريخ من طراز «تو -22إم »3
ستتوجه إلى القرم في إط��ار اختبار مفاجئ لجاهزية
سالح الجو الروسي.
ونقل عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أنه «في
إطار االختبار المفاجئ لالستعداد القتالي في القوات
المسلحة ،سيتم إرسال قاذفات استراتيجية «تو -22إم
 »3إلى القرم».
تجدر اإلش��ارة إلى أن قاذفات «تو -22إم »3كانت
ترابط في القرم في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.
ومنذ عام ظهرت أنباء عن احتمال عودة هذه الطائرات
إل��ى القرم مجددا ً للمرابطة ق��رب مدينة سيمفيروبول
بصورة دائمة.
يذكر أن االختبار المفاجئ لجاهزية القوات المسلحة
الروسية بدأ يوم االثنين مع التركيز على منطقة القطب
الشمالي.
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ال��ق��رم ال��ع��ام ال��م��اض��ي ،أكبر حملة
ت��دري��ب��ات ت��ج��رى ف��ي أراض���ي دول
البلطيق ودول أوروب����ا الشرقية
األخ��رى منذ عام .وفي هذا السياق،
قام الجيش األميركي بإرسال قوات
إضافية إلى دول البلطيق.
ك��م��ا ي��ض��م ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ات
ف��ي دول البلطيق عمليات رماية
قتالية ونشر منظومات «باتريوت»
وص��واري��خ مجنحة .كما ستجرى
تدريبات مماثلة خالل األشهر القليلة
المقبلة في بولندا والتشيك وهنغاريا
وروم��ان��ي��ا وب��ل��غ��اري��ا وأوك��ران��ي��ا
وجورجيا.
وبالقرب من ال��ح��دود الجنوبية
ل��روس��ي��ا ي��ج��ري ح��ل��ف «ال��ن��ات��و»
م��ن��اورات بحرية بمشاركة  6من
أعضائه .وتتواصل المناورات التي
انطلقت ي��وم االثنين الماضي في
البحر األسود قبالة سواحل رومانيا،
أي بالقرب من شبه جزيرة القرم،
وت��ش��ارك فيها سفن م��ن ال��والي��ات
المتحدة وك��ن��دا وت��رك��ي��ا وألمانيا
وإيطاليا ورومانيا.

�سول تتهم بيونغ يانغ ب�شن هجمات
�إلكترونية على �شركة ت�شغيل مفاعالت
اتهم االدعاء في كوريا الجنوبية بيونغ يانغ أمس بشن هجمات إلكترونية
على شركة تشغيل المفاعالت النووية في البالد في كانون األول وذلك استنادا ً
إلى تحقيق أجرته سول بشأن عناوين بروتوكول اإلنترنت المستخدمة في
االختراق.
وق��ال بيان ص��ادر ع��ن مكتب االدع���اء ف��ي س��ول« :إن ال��ش��ف��رات الضارة
المستخدمة في اختراق شركة التشغيل النووي هي تشكيلة وأساليب العمل
نفسها في ما يعرف باسم شفرة كيمسوكي التي يستخدمها المتسللون الكوريون
الشماليون».
وقال االدعاء إن الهجمات اإللكترونية نفذت بين يومي التاسع و 12كانون
األول بإرسال  5986رسالة بريد إلكتروني تحمل شفرات ضارة إلى  3571موظفا ً
في الشركة.
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على نشر متسلل إلكتروني يعتقد أنه شن
الهجمات على الشركة الكورية الجنوبية المحدودة للطاقة المائية والنووية
المزيد من الملفات على موقع تويتر إذ يعتقد أنه استولى عليها في كانون األول.
وكانت كوريا الجنوبية قالت إنها تشتبه في ضلوع كوريا الشمالية في
االختراق اإللكتروني وطلبت مساعدة مسؤولين صينيين بعدما تعقبت العديد
من عناوين بروتوكول اإلنترنت وخلصت إلى أنها في مدينة بشمال شرقي الصين
بالقرب من كوريا الشمالية.
وقالت الشركة الكورية الجنوبية -التي تدير المفاعالت النووية في البالد
وعددها  23مفاعالً -في كانون األول إن أنظمة الكمبيوتر لديها تعرضت لالختراق
لكن لم تسرق سوى بيانات غير مهمة.
وفي بيان منفصل تعهدت حكومة كوريا الجنوبية أمس تعزيز األمن اإللكتروني
للبالد عن طريق تشكيل فريق خاص يكون مسؤوال ً عن الدفاع اإللكتروني.

من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء ،هكذا توالت مراحل حكومة
العدالة والتنمية منذ وصولها إلى الحكم في .2003
ليخرج العثماني الحالم بأسالفه رجب طيب أردوغان مدعيا ً أن
أحد األسباب التي تقف وراء ما يجري في سورية هو «السعي لكسر
القوة والمكانة التي بلغتها تركيا» .وأي مكانة؟!
ولكن لم يتحدث أردوغان عن هذا الوزن التركي ،هل هي سرقة
ثروات ومصانع حلب أم تعزيز اإلرهاب عبر مخلبه «داعش» في كل
من سورية والعراق والحقا ً ليبيا؟ أم في توفير الغطاء السياسي
لتنظيم حسن البنا (اإلخ����وان المسلمون) واس��ت��خ��دام��ه كرافعة
سياسية لدخول المنطقة وتمدده فيها لتحقيق حلم وزي��ره داوود
أوغلو في إعادة بعث أمجاد الدولة العثمانية.
أردوغان الضالع حتى أخمص قدميه في شالل الدم في سورية
على مدى السنوات األربعة لألزمة السورية ،ادع��ى منافقا ً أنه لم
يتمكن من منع الصراع في سورية ،وأن تدخله كان لدعم الضحايا
واحتضانهم.
ولكن أردوغ���ان لم يقل من هم الضحايا الحقيقيون ،أليس هم
من قتلوا غدرا ً على أيدي «داعش»؟ وهو الذي يشكل هو وعصابته
الحاكمة المشكل والداعم األساسي لجرائم هذا التنظيم اإلرهابي
في سورية والعراق و لكن الشعوب في هذين البلدين كشفت حجم
المؤامرة وأهدافها بسرعة فائقة على رغم كل التقنيات وأساليب
االفتراء الهائلة ومحاولة إظهار القاتل بأ ّنه الضحية ،وأنّ الضحية
هي الجالد.
إيران الداعم األساس لشعبي سورية والعراق في حربهما ضد
اإلره���اب المختلق تركيا ،لم ت��ت��وانّ عن توفير كل الدعم سياسيا ً
كان أم عسكريا ً لحكومتي البلدين في مواجهة أعتى هجمة إرهابية
عرفها القرن العشرون ،حيث كان لتصريح مستشار قائد الثورة
اإلسالمية في إي��ران علي أكبر واليتي دليل على الدعوة للوحدة
والتضامن واحترام سيادة جميع الدول بالتوازي مع وقوف بالده
ضد مخططات التقسيم المرسومة للمنطقة.
ه��ذه السياسة االستراتيجية القائمة على التحالف م��ع دول
المقاومة للمشروع «اإلسرائيلي» ـ األميركي ال��ذي ينفذه الوكالء
اإلقليميون وم��ن بينهم تركيا جعلت إي��ران الالعب األس��اس��ي في
المنطقة من خالل صدق توجهاتها ووفائها بالتزاماتها تجاه القضية
المركزية (فلسطين) ،ما أعطى إيران رصيدا ً إضافيا ً استطاعت من
خالله -وإضافة إلى تمسكها بحقها في استخدام الطاقة النووية –
من التحول من العب إقليمي إلى قوة عظمى تفاوض في الساحات
الدولية.
وتمتلك إي��ران قوة سياسية وعسكرية وم��وارد اقتصادية يكاد
ال ينافسها فيها أحد من دول المنطقة ،حيث ذكرت تقارير أن إيران
تمتلك االقتصاد الخامس والعشرين من ناحية الحجم العالمي،
ولديها صناعات عسكرية تبدأ من الرصاصة وتنتهي بالطائرات
المقاتلة ،وهي رابع دولة في العالم من حيث احتياطي النفط ،وثاني
دول العالم في الثروة الغازية.
وعلى رغم العقوبات الغربية المفروضة على طهران فإن القوة
العسكرية واالقتصادية الذاتية المتنامية ،إضافة إل��ى السياسة
المتماهية مع تطلعات الشعوب ،مكنتا إي��ران من تعزيز عالقاتها
ب��دول المنطقة فمدت يد العون لسورية ولبنان فالعراق واليمن،
وساهمت بشكل أساس في دعم هذه ال��دول في ظل األزم��ات التي
تعصف بها ،على عكس جارتها تركيا التي ساهمت هي نفسها في
إشعال الفوضى أمالً في إسقاط الحكومات المركزية لدول الجوار
علها تحجز لها مكانا ً في تركيب أنظمة الحكم في هذه ال��دول بعد
إنهاك اقتصادياتها وتمزيق نسيجها االجتماعي لتسهل السيطرة
لها على المقدرات والموارد.
ما بين حكمة السياسة اإليرانية و أوهام السياسة التركية ،ليس
غريبا ً أن تصبح إيران الدولة اإلقليمية األقوى ،وأن تسعى المجموعة
الدولية إلى االتفاق والتنسيق معها ،على عكس تركيا التي تبخرت
أمالها على وقع لظى اإلره��اب الذي دعمته لكسر شعوب تحطمت
أحالم تركيا على صخرة صمودها.
وفي المحصلة يبدو أن النفوذ التركي الذي يتحدث عنه أردوغان
وامتداد جماعة ال‘خوان المسلمين بدأ يتقلص ،ويتالشى معه حلم
دولة عثمانية جديدة خصوصا ً أن لالتفاق اإليراني مع الغرب وقعا ً
آخر على الشرق األوسط وتتويجا ً إليران امبراطورية حقيقية في
الشرق.

�إي�سايكين� :أيار المقبل
يحدد م�صير «مي�سترال»

وا�شنطن تدر�س تعديل حجم
ان�سحابها الع�سكري من �أفغان�ستان
صرح مسؤولون أميركيون أن واشنطن ستبطئ وتيرة حجم
انسحابها من أفغانستان عام  ،2015ما يعني عدم تقليص
انتشارها إلى  5500جندي ،بناء على طلب قيادات عسكرية.
وأوضحت المصادر نفسها ،أن البيت األبيض سيعقد الحقا ً
اجتماعا ً تمهيديا ً التخاذ ق��رار نهائي ،ومن المنتظر أن يُعلن
أثناء زي��ارة الرئيس األفغاني أشرف غني لواشنطن األسبوع
المقبل.
وق��ال مسؤول في وزارة الدفاع األميركية «ليس هناك قرار
نهائي لكن المؤشرات تدل على إعادة النظرفي حجم االنسحاب»،
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن تعديل موقف واشنطن ناتج
جزئيا ً من انتخاب أشرف غني الذي ترى فيه واشنطن زعيما ً
واعدا ً وحليفا ً مهما ً لها ،ألنه يبدي انفتاحا ً أكبر من سلفه حميد
كرزاي في ما يخص التعاون مع الواليات المتحدة.
وي���رى م��راق��ب��ون أم��ي��رك��ي��ون ،أن واش��ن��ط��ن ستعيد ترتيب
حساباتها في أفغانستان بسبب خطر انتشار تنظيم «داعش»
في البالد ،خصوصا ً بعد مبايعة عناصر سابقين في طالبان
تنظيم للتنظيم اإلرهابي.
وينتشر حاليا ً نحو  10آالف جندي أميركي في أفغانستان،
حيث كان من المقرر أن يتم خفض عددهم إلى  5500مع نهاية
العام ،في حين لم تشر المصادر إلى العدد الذي تم تعديله ،لكنه
قد يراوح بين  7000و 8000عنصر في نهاية .2015

أعلنت شركة «روس أوب���ورون
إك��س��ب��ورت» التي تصدر األسلحة
الروسية إل��ى ال��خ��ارج ،أن موسكو
ستتخذ قرارها النهائي بشأن صفقة
سفينتي «م��ي��س��ت��رال» م��ع فرنسا
بحلول أيار المقبل.
وق����ال ال��م��دي��ر ال���ع���ام للشركة
أناتولي إيسايكين إن «األطر الزمنية
(التي ينص عليها العقد) تسمح لنا
بمواصلة المفاوضات والبحث عن
حلول وسط كلما اقتضت الضرورة
ذلك .وننتظر صدور القرار النهائي
بحلول أيار».
وأك�����د أن م���ف���اوض���ات مكثفة
تجرى حاليا ً بين روسيا وفرنسا
بشأن صفقة «ميسترال» .ووصف
المفاوضات بأنها صعبة ،وبالدرجة
األولى بالنسبة للجانب الفرنسي.
وش��دد إيسايكين على أن فرنسا
ستضطر ف��ي أي ح��ال م��ن األح��وال
للتعويض عما دفعته روسيا مقابل
السفينتين ،كما أنها ستضطر لدفع
تعويضات إضافية .وكانت وسائل
إع�ل�ام ق��د ذك���رت س��اب��ق �ا ً أن قيمة
التعويضات في ح��ال إلغاء العقد
بين روسيا وفرنسا قد تصل إلى 3
مليارات يورو ،علما ً بأن قيمة العقد
بلغت  1.2مليار بورو .لكن إيسايكين

ذكر أن التعويضات التي ستدفعها
ب��اري��س ع�ل�اوة ع��ل��ى إع����ادة قيمة
السفينتين ،قد ال تكون كبيرة.
واع��ت��ب��ر أن ال��خ��س��ائ��ر ال��ك��ب��رى
ال��ت��ي ستتكبدها فرنسا ستتعلق
ب��األض��رار التي قد تلحق بسمعتها
ك��دول��ة م��ص �دّرة لألسلحة .وق��ال:
«أم��ا الخسائر الكبرى ،فسيتكبدها
الطرف الذي يبني السفن ومن ثم ال
يفي بالتزاماته .إنها خسائر معنوية
بالدرجة األولى ستضر بسمعة البلد.
وأظن أن الجانب الفرنسي يدرك ذلك
جيداً».
وفي السياق ،ذكرت صحيفة «لو
تيليغرام» الفرنسية أمس أن باريس
تدرس نقل سفينتي «ميسترال» من
ح��وض بناء السفن ف��ي س��ان ن��زار
حيث ترسوان حالياً ،إل��ى القاعدة
البحرية العسكرية في بريست غرب
فرنسا.
وأوض��ح��ت الصحيفة أن توجه
باريس التخاذ مثل هذا القرار يرتبط
بنفقات رسو السفينتين التي تبلغ
 2.5مليون يورو شهرياً.
وكانت تلك النفقات تدُفع سابقا ً من
موازنة العقد ،لكن شركة «DCNS/
 »STXتتحمل النفقات كافة منذ
انتهاء مهلة تسليم السفينة األولى.

