
2. م�صادر الدارجة يف املعرفة:
املمنهج  التفكري  عن  عاجزة  اللغة  كانت  اإذا 
فهي غري قادرة على اإنتاج االأفكار اأو االبتكار 
وت��ك��ون ك��ذل��ك ق��درت��ه��ا احل��واري��ة حم��دودة 
بالن�سبة  الفكري  املفهوم  تعاطي  عدم  نتيجة 
على  ال��ق��درة  افتقادها  عنه  والكا�سف  اليها 
الفكر  م�سمون  عن  املعرب  امل�سطلح  اإجرتاح 
اأو حيثيات املفهوم وبالتايل فاإنها ال ت�ستطيع 
الفكر  اآفاق  تنفتح  بوا�سطته  الذي  التوا�سل 
وينمو ثراء املعرفة فالدارجة منط من الكالم 
الال حواري ويوازي بكليته ما اأ�سماه �سرابي 
باملقال الال حواري يف الف�سحى الذي يتاأكد 
بذاته  التاأكيد  ه��ذا  ي�ستح�سر  اأو  ح�سوره 
املطلقة  احلقيقة  على  يلح  حني  �سرابي  وفق 
الف�سحى  ثقافة  يف  الوحي  اىل  واملرتكزة 
الدارجة  اللغة  يف  ترتكز  احلقيقة  اأي  لكهنا 
اأو امل�سدر فيها جتربة اإجتماعية – تاريخية 
وهي يف الغالب موروث �سراعات �سيا�سية 
واإجتماعية اأرهقت جمتمعات اللغة الدارجة 
هذه  يف  ب��ه��ا  ت�ستنتج  احل��ق��ي��ق��ة  وج��ع��ل��ت 
املجتمعات فالن�ص غري مقروء يف مثل هذه 
املجتمعات كونها جمتمعات �سفاهية اأو اأمية 
اأ�سا�سي  كم�سدر  بالتجربة  ت��ت��زود  وب��ذل��ك 
ل��دي��ه��ا يف امل��ع��رف��ة وال��ت��ف��ك��ري ث��م ح��ت��ى بعد 

انت�سار القراءة يف جمتمعاتنا اإال اأن التعامل 
الدارجة  اأو  ال�سفاهية  بطريقة  املعرفة  مع 
انعك�ص على قراءة الن�ص يف ثقافتنا واإحدى 
بالف�سحى والتفكري يف  القراءة  �سوره هي 
اأدى اىل  م��ا  ب��ال��دارج��ة  امل��ق��روء  الن�ص  ه��ذا 
اإزدواجية الفكر املعريف يف ثقافتنا واختالف 

م�سادر املعرفة واحلقيقة يف كال اللغتني.
واإذا كان الوحي م�سدر املعرفة واحلقيقة يف 
الف�سحى وقد عرب عنها بن�سو�ص ومدونات 
احلقيقة  ف���اإن  واالإ���س��الم��ي  العربي  ال���رتاث 
ال�سفاهية  املعرفة  االجتماعية وهي نوع من 
يف جمتمعاتها يعرب عنها بوا�سطة جملة من 
الذاكرة  اختزنتها  التي  واحلكايات  االأمثال 
ال�سعبية وبنت نظامها االجتماعي واملعريف 

على �سوئها يف جمتمعات ال�سفاهية هذهِ .
وقد اختفت م�سادر االإنتاج املعريف يف �سرد 
الواقعة  اختفاء  بفعل  واحلكايات  االأم��ث��ال 
ت��غ��ذي��ه��ا ومتدها  ال��ت��ي ك��ان��ت  االج��ت��م��اع��ي��ة 
جمتمعات  يف  واالنتاج  الدميومة  مبقومات 
البداوة والريف نتيجة زحف التمدن الزائف 
���س��وب م��ن��اط��ق ال���ري���ف ال��ع��رب��ي ودخ����ول 
ال�سناعة واأمناطها االجتماعية واالقت�سادية 
الدارجة  اللغة  لكن  حياتنا  على  امل�سوهة 
ا�ستعا�ست بالطرائف اأو )النكات( بديال ً عن 
الطرفة  وطبيعة  ال�سعبية  واحلكايات  املثال 
�سطحي  ف��ك��ري  م�سمون  ذات  )النكتة(  اأو 
الت�سويه  ح��ال��ة  يعك�ص  ���س��اخ��ر  وه�����ازىء 
وجمتمعاتنا  حياتنا  يف  احلا�سل  واالإرب��اك 
االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  واق���ع  ع��ن  وتنبعث 
امل��ت�����س��م��ة ب��ال��ال ت��ك��اف��وؤ وق���د اأف�����رزت غياب 
امل�ساواة وافتقاد الي�سري من احلقوق يف ظل 
احلقوق  تغييب  اىل  �سعت  �سيا�سية  اأنظمة 
الرثوة  منابع  االقت�سادي على  واال�ستحواذ 
والتجارة يف بالدنا. اإن االأمثال يف تعبريها 
عن احلقائق ال تبتكر �سيئا ً وحتى الطرائف 
جاد  اأدب��ي  منط  م�ستوى  على  )النكات(  اأو 
ينفع  ال  جم��رد  ك�سف  بعملية  ت��ق��وم  واإمن���ا 
يف  باحلكمة  ال�سامع  وت��زود  �سيئا ً  املعرفة 
اأعقاب احلدث فهي نوع من كالم تعاقبي غري 

متزامن مع حلظة وقوع احلدث اأو قبله.

اآليات  تتبنى  ال  ال���دارج���ة  ال��ل��غ��ة  اأن  ومب���ا 
منتجة يف التفكري اأو تكون جزءًا من اآليات 
االإبداع  اأفكار مهمة ورائ��دة يف جمال  اإنتاج 
تعاد  م��ك��ررة  لغة  فاإنها  امل��ع��ريف  والتطوير 
منها  يجعل  ما  با�ستمرار  واألفاظها  مفرداتها 
فح�سب وتكون جمتمعاتها   ًًً كالما ً م�سموعا ً
�سامعة مطيعة تفتقد قابلية احلوار اأو الرتدد 
الكالم  اليها  ينقلها  التي  احلقائق  قبول  يف 
اأن لغة هذا الكالم هي لغة غري  ال�سعبي ذلك 

مفكرة فال تنتج معادل االأفكار يف احلوار.

3. الدارجة وغياب املبادرة الفردية:
الثقافة  يف  تقومييا ً  دورا ً  العنعنة  متتلك 
احل�ساري  ازده��اره��ا  ذروة  يف  االإ�سالمية 
وت�سكل الت�ساقا ً مهما ً بثقافة الف�سحى وهي 
تعك�ص بذلك مدى اهتمام احل�سارة والثقافة 
بلغ  حتى  ال��ف��ردي��ة  ب��امل��ب��ادرة  االإ�سالميتني 
وعلم  مل�سطلح  الثقافة  هذهِ   باجرتاح  االأمر 
وتكونت  الرجال  علم  اأو  والتعديل  اجل��رح 
الفرق الكالمية باأ�سماء اأ�سحابها من الفقهاء 
الكربى من  االإ�سالم  والعلماء �سمن مذاهب 
ما  وه��و  وخ����وراج  و�سنة  و�سيعة  معتزلة 
الفكر  اإن��ت��اج  يف  ال��ف��ردي  البعد  ه��ذا  اأك�سب 
املكون  يف  مهما ً  دورا ً  االإ�سالميني  والفقه 
باإمكانات  وتطويره  االإ�سالمي  احل�ساري 
التي  واملو�سوعية  الذاتية  الفردية  املبادرة 
�سمن  ومكانته  الفرد  باإميان  االإ�سالم  هياأها 

االأمة التي �سعى االإ�سالم اىل تكوينها.
لكن اللغة الدارجة ويف عملية النقل ال�سفاهي 
فردية  اأو عن  فرد  تنقل عن  الذي متار�سه ال 
عن  وثقافتها  معارفها  تنقل  اإمن��ا  مت�سل�سلة 
فيه  ت�سيع  جمعي  وع��ي  ن��ط��اق  ويف  ال��ك��ل 
تعاك�ص  ا�ستثنائية  واأ�سخا�ص  اأف��راد  روؤى 
ال��وع��ي وت��خ��ال��ف��ه وه���و م��ا يف�سر يف  ه���ذا 
الرواية  طرق  ويف  ال�سعبي  الرتاث  م�سادر 
غياب اأ�سماء اأفراد اأو هوية اأ�سخا�ص حمددة 
جمتمع  يف  وعائمة  غائمة  هوية  ه��ي  اإمن��ا 
املوثق  غري  ال�سفاهي  والنقل  الدارجة  اللغة 
االهتمام  افتقار  م�ساألة  يثري  م��ا  بالكتابة 
الثقافة  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ال��ف��ردي��ة  ب���امل���ب���ادرة 

اأعني  ال  وهنا  ال�سفاهية  واملعرفة  ال�سعبية 
اأبطال احلكايات ال�سعبية اأو اأ�سماء اأ�سحاب 
الذين  اأول��ئ��ك  اأفتقد  اإمن��ا  ال��دارج��ة  االأم��ث��ال 
واأمثال  ق�س�ص  م��ن  امل��ع��رف��ة  ه��ذهِ   نظموا 

وحكايات وطرائف. 
اأ�سماء  الثقافة  ه��ذهِ   م�����س��ادر  اأه��م��ل��ت  فقد 
يعرف  ومل  االأداب  تلك  ومبتدعي  م��وؤل��ف��ي 
رواتها ونقلتها وهو ما يعد تق�سريا ً معنويا 
املهمة  االأدبية  االأ�سماء  ً ومعرفيا ً بحق هذه 
املبادرة  روح  ت��راج��ع  وي��وؤ���س��ر  اإف��رتا���س��ا ً 
املعريف واالأدب��ي ومن  الفردية يف االهتمام 
ث��م امل��ج��ال االج��ت��م��اع��ي ال��ع��ام وف��ي��ه تكمن 
تعي�سها  التي  وال�سكونية  التخلف  عوامل 
جمتمعا ت تقليدية نتيجة غياب هذا احلراك 

الفردي ومبادرة الفرد يف حركة املجتمع.
الروؤى  وا�ستق�ساء  االأف��راد  اأفكار  ق��راءة  اإن 
الفكري  االإن���ت���اج  عمليات  حت��ف��ز  امل��ت��ع��ددة 
روؤى  اأف��ك��ار  به  وتتاأهل  املعرفة  وتداعيات 
املعريف  اجل����دل  ادام�����ة  ال��ث��ق��اف��ة يف  حت���ث 
�سياغة  ع��ل��ى  ق������ادرة  وت���ك���ون  وال��ع��ل��م��ي 
ولعل  ال���ذات  وا�ستقالليه  الفكرة  ا�ستقالل 
الأب��ي احل�سن  االإ���س��الم��ي��ني(  )م��ق��االت  كتاب 
الفكر  ان��ت��اج  اأ���س��ال��ة  ع��ن  يك�سف  االأ���س��ع��ري 
م�ستوى  على  امل�سلمني  وف��رق  مذاهب  عند 
م��ا ع��رف اآن���ذاك بعلم ال��ك��الم واإق��رتاب��ه من 
الكتاب  ه��ذا  ت�سمنه  ما  يف  الفل�سفة  تخوم 
املهم يف تاريخ االإ�سالم فهو يجمع بني دفتية 
الثقافة االإ�سالمية – الكالمية ب�سفتها اأفكار 
ومتكلمني  وفقهاء  علماء  م��ن  اأف���راد  واآراء 
وق���د جن��د اخل����الف يف االأف���ك���ار ح��ت��ى بني 
الواحدة  الفرقة  اأو  الواحد  املذهب  اأ�سحاب 
اأفكار  ال��ف��ردي��ة م��ع  وق��د تتفق ه��ذه االأف��ك��ار 
حتى  ولعلها  اأخ��رى  وفرق  مذاهب  اأ�سحاب 
خما�سمة لكن ف�ساء املعرفة ومو�سوعه يف 
االأفكار  والفكري جتمع هذه  العلمي  البحث 
حقيقي  بامتياز  تعرب  الروؤية  من  وحدة  يف 
وقراءة  احل�سارية  االإ�سالمية  املعرفة  عن 
بالذات  االأفراد ومقارنة روؤى م�ستقلة  اأفكار 
امكانات  عنه  تنبج�ص  حواريا ً  منطا ً  توفر 
وامكانات  احلقيقة  اإدراك  ح��ول  التطوير 

واالجتماعي  الثقايف  ال�سعيد  على  التقارب 
وهي مهمة وهدف احلوار االأ�سا�سي.

باإ�سافات  ال���دارج���ة  ال��ل��غ��ة  ت��ك��ون  ب��ي��ن��م��ا 
وانعدام  فيها  العامية  وب��دالل��ة  العمومية 
اأ�سا�سيا ً  عامال ً  امل�ستقلة  ال��روؤي��ة  و���س��وح 
قا�سرة  ثم هي  اأب��واب احل��وار.  انغالق  يف 
اللغوي  التوا�سل  من  اللغة  م�ستوى  على 
من  ذات��ه��ا  تنتج  ب���اأن  ل��الأف��ك��ار  ي�سمح  ال���ذي 
مبهمته  تتكفل  ال��ذي  املعريف  التبادل  خ��الل 
الدارجة  اليه  تفتقر  ما  وه��و  التوا�سل  لغة 
احلديث  يف  االإن��ف��ع��ال  ح��االت  يف�سر  ولعله 
التوا�سل  اإنتاج  على  قدرته  وعدم  العراقي 
يف اجلدل املثار دائمًا على ال�ساحة العراقية 
بتلك االإزدواجية يف التفكري بلغة دارجة هي 
االأخطر  لكن  الفكرة  اإن��ت��اج  على  ق��ادرة  غري 
توا�سل  وال��ال  ح��وار  ال��ال  من  توؤ�س�ص  اإنها 
وتعك�ص  العراقية  الثقافة  يف  �سلبية  قيمة 
اأو  ال�سلطة  يف  اللغة  هذه  ووظائفية  طبيعة 
انح�سار قدرة التفكري فيها يف مدار و�سلوك 
ال�سلطة واأعني بها �سلطة الراأي وا�ستبدادية 
وفيه نفي احلوار و�سناعة احلقيقة بوا�سطة 
من  مينعها  ما  و�سيا�سية  اجتماعية  هيمنة 
مع  والتعامل  ال���ذات  مراجعة  على  ال��ق��درة 
ال��ف��ك��رة ب��ال��ن��ق��د امل��ع��ريف ف��ه��ي ل��غ��ة تفر�ص 
التعبري  امكانية  تنتج  وال  وموقفها  روؤيتها 

عن فكرة خمالفة بوا�سطتها.
اإن �سرابي ويف حديثه عن الف�سحى والعقم 
 – العقم  يتجاوز  فيها  – الذاتي  احل�ساري 
الفكري الذاتي يف اللغة الدارجة وال يلتفت 
الذي  متح�سر  ال���ال  التفكري  م�ستوى  اىل 
تاأثريات  اىل  ويعزوها  اللغة  هذهِ   متار�سه 
العمق  وب��ان��ف�����س��ال  ه��ي  بينما  ال��ف�����س��ح��ى 
تعنيها  ال  اأم�ست  الف�سحى  عن  لها  النف�سي 
يف  اأو  التفكري  م�ساألة  يف  ب�سيء  الف�سحى 
عاملها الفكري اخلا�ص بها اإ�سافة اىل انقطاع 
الف�سحى عن التوا�سل احل�ساري ما جعلها 
املعريف  االإن��ت��اج  اأو  للتاأثري  قابلة  غري  لغة 
وال���ث���ق���ايف وه���ك���ذا ي��ك��ون ع��ج��ز ال���دارج���ة 
عجز  يف  اأول��ي��ا ً  عامال ً  الف�سحى  وانقطاع 

الفكر والثقافة لدينا.

يكون  ان  ال��رو���س��ي  اجل��ان��ب  وي��ن��ف��ي 
حدث  ق��د  موقفه  يف  اجل��دي��د  ال��ت��ط��ور 
املتحدة  الواليات  مع  �سفقة  اط��ار  يف 
خطط  ع��ن  بتخليها  ق�سى  االم��ري��ك��ة 
امل�ساد  ال���دف���اع  ن��ظ��ام  اج�����زاء  ن�����س��ر 
وت�سيكيا،  ب��ول��ن��دا  يف  ل��ل�����س��واري��خ 
يكن  مل  مو�سكو  تقول  كما  اي�سا  وهو 
على  لوا�سنطن  باجلميل"   اعرتافا   "
ن�سر  من  رو�سيا  قلق  باالعتبار  اخذها 
ال�����س��واري��خ ب��ال��ق��رب م���ن ح���دوده���ا، 
القلق  يعك�ص  �سياديا  قرارا  كان  وامنا 
ال��رو���س��ي م���ن اح��ت��م��ال ظ��ه��ور دول���ة 
ن��ووي��ة ق��ري��ب��ة م��ن ح��دوده��ا ومتتلك 
�سواريخ متو�سطة وقريبة مدى تهدد 

جزءًا من ارا�سيها. 
تكون  اأن  يف  اي�سا  الرو�ص  واليرغب 
اإقليمية كربى موؤثرة على  اإيران دولة 
ويف  املنطقة  يف  ال�سيا�سية  العمليات 
اآ�سيا الو�سطى قد تكون عاماًل لزعزعة 

اال�ستقرار هناك. 
وك�����ان ال��رئ��ي�����ص ال���رو����س���ي دم���رتي 
ميدفيديف قد قال انه ويف "حال ف�سل 
والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  اخل��ي��ارات 
ال�سروري  فمن  اي���ران  م��ع  بالتعامل 

ا�ستعمال العقوبات".  
اىل  تلميحا   بذلك  امل��راق��ب��ون  ور���س��د 
املتحدة ورو�سيا والدول  الواليات  ان 
ايران  �ستفر�ص عقوبات على  االخرى 
مع  للتعاون  مت�سي  لن  انها  ح��ال  يف 

الوكالة الدولية للطاقة النووية. 
اجتماع  خ���الل  اي�����س��ا  ميدفيف  واك���د 
بيت�سبورغ"   يف  الع�سرين"  جمموعة 
ان بالدنا تلتزم باإجراء حوار جدي مع 
ايران بهدف التو�سل اىل اتفاق للعثور 
على و�سائل فعالة الإزالة القلق الدويل 

من الربنامج النووي الإيران. 
وق�������ال ال����ن����اط����ق ال���ر����س���م���ي ب��ا���س��م 
اندريه  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ني�ستريينكو يف موؤمتر �سحفي عقده 
مبقر ال��وزارة يف معر�ص تعليقه على 
النووي  بالربنامج  املتعلق  الو�سع 
رو�سيا  موقف  تطابق  ان   " االي���راين 
و�سركائها يتمثل بانه مل يكن ملحا ابدا 
مثلما هو علية اليوم، اال�سراع باإطالق 
اأ�سكال  الإزال�����ة  امل���دع���وة  امل��ب��اح��ث��ات 

ال�سكوك كافة التي حتوم حول الطابع 
النووي  ل��ل��ربن��ام��ج  ح�����س��را  ال�سلمي 
�سيتيح بدوره  ال��ذي  االم��ر  االي���راين، 
الدولة  حقوق  جميع  ا�ستعمال  الإي��ران 
غري النووية املوقعة على معاهدة عدم 

ن�سر اال�سلحة".  
الربنامج  الو�سع حول  ان  وا�سار اىل 
معقدا.   م������ازال  االي������راين  ال���ن���ووي 
الدولية  الوكالة  اي��ران  باإبالغ  منوها 
النووية عن بناء م�سنع جديد   للطاقة 

لتخ�سيب اليورانيوم. 
ومطالب  يتنافى  ه��ذا  ان   " وا���س��اف 
الوكالة وجمل�ص االمن الدويل القا�سي 

بتجميد ايران  ان�سطة التخ�سيب". 
اإىل زي���ادة  م��و���س��ك��و ط���ه���ران  ودع����ت 
للطاقة  الدولية  الوكالة  على  االنفتاح 
االأخرية  هذه  ت�ستطيع  حتى  النووية 
املعلومات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  حت�����س��ل  اأن 
الإنتاج  ج��دي��د  م�سنع  ح���ول  ال��الزم��ة 

اليورانيوم منخف�ص االإخ�ساب.  
وزي����ر اخلارجية  ب���ه  ���س��رح  م���ا  ه���ذا 
لقائه  بعد  الف��روف  �سريجي  الرو�سي 

نظريه االإيراين منو�سهر متكي.   
اإىل  الرو�سي  واأ�سار وزير اخلارجية   
اأن مو�سكو اأعلمت طهران مبوقفها من 

بناء هذا امل�سنع يف اأرا�سي اإيران.  
تو�سح  اأن  الف��روف  �سريجي  ويتوقع 
يف  اخل�سو�ص  ب��ه��ذا  موقفها  اي���ران 
رو�سيا  جتريها  التي  املباحثات  اأثناء 
وفرن�سا  وال�سني  املتحدة  وال��والي��ات 
جمل�ص  اأم��ني  م��ع  واأمل��ان��ي��ا  وبريطانيا 
�سعيد جليلي  االإي��راين  القومي  االأم��ن 
يف  منها  االوىل  اجل��ول��ة  ج��رت  ال��ت��ي 
يف  االول  اأكتوبر/ت�سرين  من  االوىل 
ن����واب وزراء  ج��ن��ي��ف ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

اخلارجية. 
و�ستعقد اجلل�سة الثانية منها يف نهاية 
ال�سهر احلايل. واأ�سار وزير اخلارجية 
باإطالق  اإي��ران  قيام  "اأن  اإىل  الرو�سية 
 – املدى  ومتو�سط  ق�سري  �ساروخني 
القلق  يثري   "3  – و"�سهاب  "�سهاب" 
البالغ لدى املجتمع الدويل، ورغم ذلك 

ينبغي التحلي برباطة اجلاأ�ص".  
ال�سواريخ  يزيد من  اإط��الق  اأن  واأك��د 
بامللف  املرتبطة  املعلقة  امل�سائل  تعقيد 

النووي االإيراين. 
وجدير بالذكر اأن �سريجي الفروف قال 
االأعمال  ملجل�ص  ال�سنوية  اجلل�سة  يف 
اإن  نيويورك  يف  الرو�سي  االأمريكي 
ال��وح��ي��دة اجلانب  ات��خ��اذ اخل��ط��وات 
واأ�ساف  مرفو�ص.   اأم��ر  اإي���ران  بحق 
للطاقة  الدولية  الوكالة  لدى  لي�ص  اأن 
على  ت��دل  حقائق  اأي  ال��ي��وم  ال��ن��ووي��ة 
النووي  للربنامج  الع�سكري  الطابع 
الفروف:  �سريجي  واأع��ل��ن  االإي����راين. 
علينا اأن نكون متاأكدين مئة باملئة فيما 

يخ�ص هذه امل�ساألة. 
ول��ه��ذا ال�����س��ب��ب ب���ال���ذات ن��وؤي��د بحزم 
اإال  اإي���ران  يف  الدولية  الوكالة  ن�ساط 
عقوبات  توقيع  حالة  يف  ينبغي،  اأن��ه 
ب�سكل  بحثها  ط���ه���ران،  ع��ل��ى  ج��دي��دة 
احادية  حت��رك��ات  ال�ستبعاد  جماعي 

اجلانب.  
وقال الوزير الرو�سي اإن حماولة مترير 
�سيناريو ا�ستخدام القوة �سد اإيران ال 
الوكالة  ف��ق��دان  اإىل  ي���وؤدي  اأن  م��ن  ب��د 
الدولية للطاقة النووية اإمكانية مراقبة 
تطوير الربنامج النووي االإيراين، ما 

�سيف�سي اإىل نتائج غري مرغوبة.  
بع�ص  ي�ستبعد  ال  ال��وق��ت  نف�ص  ويف 
اأن  م��ن  ال��رو���ص  ال�سيا�سيني  اخل���رباء 

الدويل  املجتمع  على  �ستتغلب  اإي��ران 
يف النقا�سات حول برناجمها النووي. 
رئي�ص  ل��وك��ي��ان��وف  ف���ي���ودور  وك��ت��ب 
ال�سيا�سة  يف  "رو�سيا  جملة  حت��ري��ر 
جدا  حمنك  بلد  اإي��ران  "اأن  العاملية" : 

يف جمال الدبلوما�سية.  
اإعالنها عن  فقد وجهت طهران مبجرد 
وجود م�سنع الإخ�ساب اليورانيوم يف 
الدولية  الوكالة  اإىل  دع��وة  اأرا�سيها، 

للطاقة الذرية لزيارته.  
موعد  على  االت��ف��اق  اأن  البديهي  وم��ن 
الزيارة �سوف ي�ستغرق بع�ص الوقت.  
الوكالة  خ��رباء  اإليه  �سي�سل  ثم  وم��ن 
غري  �سيئا  فيه  يجدوا  مل  اإنهم  ليقولوا 
اإننا   : اإيران  م�سموح به، فيما �ستقول 
كما  وال�سفافية،  ال�����س��راح��ة  نتوخى 
راأي���ت���م..  وب��ذل��ك حت���اول اإي����ران �سق 

اإ�سفني بني البلدان ال�ست". 

تفاوؤل متحفظ
الرو�سية  االع���الم  و�سائل  ووا���س��ل��ت 
ممثلي  م���ب���اح���ث���ات  ن���ت���ائ���ج  حت��ل��ي��ل 
ال�سدا�سي الدويل مع اأمني عام املجل�ص 
االأعلى لالأمن الوطني االيراين  �سعيد 
ال�سهر  مطلع  يف  جنيف،  يف  جليلي 
احلايل. وبتقدير املراقبني فان مو�سكو 

على  اي��ران  موافقة  احتمال  ا�ستقبلت 
تخ�سيب اليورانيوم يف دولة اجنبية" 

بتفاوؤل متحفظ.."  
مدير  ت�سريكا�سينكو  ان��دري��ه  وي���رى 
 " " اآتوم بروم ري�سور�ص  عام  �سركة 
التعامل  طريقة  ان  �سحفي  حديث  يف 
تقوم  ال��ت��ايل:  ال��وج��ه  على  �ستجري 
رو�سيا بتخ�سيب اليورانيوم  مل�ستوى 
19،75 من اخلامات االيرانية ومن ثم 
تقوم فرن�سا بت�سنيع وقود نووي من 
وتنقله  االي���راين  للمفاعل  امل��ادة  ه��ذه 

اىل ايران. 
التخ�سيب  ذو  اليورانيوم  يبقى  ولن 
ان  �سيكفل  وه��ذا  اي��ران  املنخف�ص يف 
ايران لن ترفع م�ستوى التخ�سيب اىل 
م�ستويات اعلى. وا�سار اىل ان نوعية 
وباأي  ي��ران  �ستقدمها  التي  اخل��دم��ات 
ح��ج��م وغ��ريه��ا م��ن االم����ور، �سيكون 
لالتفاقات  بالن�سبة  مبدئية  اهمية  لها 
املقبلة بني ايران وال�سدا�سي الدويل. 

ووف���ق���ا مل��ع��ط��ي��ات ب��ع�����ص امل��راق��ب��ني 
مل  ال���دويل  ال�سدا�سي  ف���اإن  مبو�سكو 
يح�سل حلد االآن على موافقة اجلانب 
االيراين  على تخ�سيب اليورانوم يف 
خارج اجلمهورية اال�سالمية االيرانية. 
الرو�سية  ابدى وزير اخلارجية  بينما 

" متحظفا"  ت��ف��اوؤال  الف��روف  �سريجي 
بهذا ال�ساأن. 

ال���دويل يف  االم��ن  وي��رى مدير مركز 
والدولية  االقت�سادية  العالقات  معهد 
الرو�سية  ال��ع��ل��وم  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ت��اب��ع 
توا�سل  طهران  ان  ارباتوف  الك�سندر 
التنازالت،  بع�ص  ت��ق��دمي  م��ع  ال��ل��ع��ب 
اأية  يف  ت�سحبها  ان  املمكن  م��ن  التي 
حل��ظ��ة.    وب��راأي��ه ان اخل��وف ي�ساور 
اجل��ان��ب االي���راين م��ن ت��ق��ارب رو�سيا 
فر�ص  واح��ت��م��ال  املتحدة  وال��والي��ات 
عقوبات اقت�سادية �سديدة عليها، لذلك 
فان  طهران قدمت بع�ص التنازالت من 

اجل ربح الوقت. 
وا�سار الك�سي ارباتوف اىل ان موافقة 
موا�سلة  على  اال�سالمية  اجلمهورية 
املباحثات والقيام باأعمال التفتي�ص يف 
اليورانيوم  لتخ�سيب  اجلديد  امل�سنع 
اعتبارها  المي���ك���ن  ق���م  م��دي��ن��ة  ق����رب 

تنازالت من اجلانب االيراين.  
تخ�سيب  جرى  ف��اإذا  نف�سه  الوقت  يف 
اجلزء االعظم من اليورانيوم االيراين 
البداية  �سي�سع  ه��ذا  ف��ان  رو�سيا  يف 
تنكنولوجيات  ع���ن   اي����ران  الم��ت��ن��اع 
ال��ت��خ�����س��ي��ب او زي��ادت��ه��ا ومي��ك��ن ان  

ي�سبح هذا التطور برناجمًا واعدا. 

ول��ك��ن ب���راأي���ه ان���ه مل ي��ت��م ���س��ن��ع غري 
منوها  االآن،  حلد  متوا�سعة  خطوات 
ب����ان اي�����ران مل ت��ع��ط اي����ة ال��ت��زام��ات 
امل�سنع  يف  الطرد  مركز  عمل  بتجميد 
االول يف ناتانز وال بعدم اطالق عمل 
امل�سنع الثاين بالقرب من مدينة قم.   

توقعات
بعالقات  ب��اإي��ران  ترتبط  رو���س��ي��ا  اإن 
وهي  وا���س��ع��ة  و�سيا�سية  اقت�سادية 
عالقات ذات طابع ا�سرتاتيجي، كما ان 
الإيران برو�سيا لوبي وا�سع يف اجهزة 
من  بتعاطف  وحتظى  ال��ق��رار  �سناعة 
خا�سة  ال�سيا�سية  النخبة  غالبية  قبل 
والي�ساري،  ال��ق��وم��ي  ال��ت��وج��ه  ذات 
ل���ذل���ك ���س��ي��ك��ون م����ن ال�����س��ع��ب على 
ت�سديد  على  املوافقة  الرو�سية  القيادة 
العقوبات، و�ستبذل جهود ا�سافية من 
ايران  مع  املباحثات  اجل  متديد  اجل 
الإقناعها بتقدمي بع�ص التنازالت وعدم 
هي  خلطوات  ودفعها  مو�سكو  اح��راج 
م�سلحة  يف  والت�سب  لها  حاجة  بغري 

العالقات بني البلدين.  
وال����ق����رار ي��ظ��ل ي��ع��ت��م��د اي�����س��ا على 
�ستتخذها  ال��ت��ي  ال��ت��ال��ي��ة  اخل���ط���وات 

طهران.  
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رو�ضي��ا  ب�ض��دد �إج��ر�ء تعدي��ات عل��ى موقفه��ا م��ن �لق�ضي��ة �لإير�نية

�لف�ضح��ى و�نقط��اع  �لد�رج��ة  عج��ز  و�لفك��ر..  �للغ��ة  يف  تاأم��ات 
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د. فالح احلمراين
مو�صكو

على خلفية م�صي ايران يف ان�صطة تخ�صيب اليورانيوم 
واجراء جتارب على اطالق �صواريخ متو�صطة املدى، الحت 

موؤ�صرات على اجراء رو�صيا بع�ض التعديل على مبواقفها 
من الق�صية االيرانية، واكد اكرث من مركز رو�صي ان مو�صكو 

قد تعيد النظر مواقفها ال�صابقة وانها قد توؤيد فر�ض 
عقوبات �صديدة على ايران يف حال جتاهل طهران قرارات 

جمل�ض االمن ب�صاأن وقف التخ�صيب والتعاون التام مع  
الوكالة الدولية للطاقة النووية وا�صفاء �صفافية اكرث على 
برناجمها النووية. ومن املرتقب ان يجر تغري موقف رو�صيا 
من الق�صية االيرانية وتقاربه مع املوقف الغربي تداعيات 

خطرية على الو�صع االقليمي.


