
25 آراء
العدد  10719   |    الثاثاء  27  محرم 1439هـ  |    17  أكتوبر  2017م

لكل جيل أزمته، تلك اأزمة التي تشكّل وعي 
هذا الجيل، وترسم مواقفه، وتنطلق منها بقية 
اأزمات فتأسر العقل الجمعي لهذا الجيل. جيل 
أفغانستان  أزمة  عاش  الخليجي  الثمانينيات 
لفترة  وشكّلت  الباردة،  الحرب  عن  المنبثقة 
طويلة هوية هذا الجيل. ثم جاءت حرب الخليج 
جيل  إدراك  لتحرّف  الكويت  واحتال  الثانية 
جيل  أما  اأميركية.  السطوة  نحو  التسعينيات 
العقد اأول من هذا القرن، فكان ارتطام طائرتين 
ببرجين في نيويورك كفيًا بإعادة ترسيم حدود 
العاقة الذهنية بين الغرب واإسام واأنظمة 

القمعية. اليوم يصعب وضع اليد على أزمة هذا 
الربيع العربي إلى اأزمة الخليجية  الجيل، فمن 
ونفسية  فكرية  لصدمات  الجيل  هذا  تعرّض 

عديدة.
يبني  جيل  وكل  تتاقى،  اأجيال  أن  شك  ا 
فهمه لأزمة التالية على تأثره باأزمات السابقة، 
الجيلي. فبين من  الصراع  وينتج ذلك حالة من 
يعتبر أن الصراع هو بين الصحوة والليبرالية، وبين 
أو  والغرب،  السياسي  اإسام  بين  يجده  من 
مؤخرً بين الثورة والدولة، كل ذلك نتيجة لأزمة 
أو ذاك.  الجيل  التي تشكّل وعي هذا  المركزية 
ولكن المشكلة اليوم هي أن هناك من يحاول 
للجيل،  الظهر  قاصمة  اأزمة  هذه  تكون  أن 
وأقول »يحاول«؛ أن ما نراه يثبت أن من يقوم 
على اأزمة الحالية يسعى لتكسير البنية الفكرية 
بمستوى  اانحدار  عبر  كامل،  لجيل  والنفسية 
بحيث  المتسمر،  والتصعيد  السياسي  الخاف 
تنهار منظومة القيم التي ُتبنى عليها القناعات 

السياسية والمواقف من العالم من حولنا.
نفسه  وجد  الذي  الجيل  سيرى  عين  بأي 
اأزمة  أمام  السياسة  لعالم  اختبار  أول  في 

الربيع  حتى  يعتبر  الذي  الجيل  هذا  الخليجية؟ 
اليوم  طفولته،  في  طيفً  له  بالنسبة  العربي 
يصلون إلى مرحلة اإدراك ليجدوا أنفسهم أمام 
صراع غير مبرر يتجاوز اأعراف السياسية والدولية، 
ويسّخر أدوات الدولة والمجتمع والرياضة والفن 
والثقافة والقبيلة في حالة استقطاب متطرفة، 
تستدعي لأذهان صراع فيصل وعبدالناصر، وإن 
من  الرغم  -وعلى  حينه  في  الصراع  ذلك  كان 
شدته- وحدة ااستقطاب فيه أكثر واقعية في 
إطار عالم متحول في أعقاب التحرر العربي. هذا 
بين شعوب  أزمة قد تصنع شرخً  يواجه  الجيل 
متجاوزة  وعداوات  عاجه،  يمكن  ا  المنطقة 
هذه  مثل  سابقً  ُجنّبت  إطارات  إلى  للسياسة 

الصراعات.
هناك  اأزمة،  واستقرار  التصعيد  انحسار  مع 
يتمثل  والفكرية،  الثقافية  للنخب  تاريخي  دور 
في إنقاذ أحام هذا الجيل وطموحاته من براثن 
الممنهج  والهدم  المتاحقة،  اأزمات  هذه 
للعقل والذهنية العربية، وا يتم ذلك إا بتجاوز 
السياسي إلى الثقافي والمعرفي، وليس ذلك 
الدولة  انقضاض  ضوء  في  السهلة  بالمهمة 

العربي  المجتمعي  الحراك  من  تبّقى  ما  على 
سياسة  القمع  اختارت  التي  الدول  في  اليوم 
المنطقة.  في  المجتمع  مع  للتعامل  وحيدة 
عليها  يعاقب  جريمة  أصبح  السكوت  حتى 
القانون، والتحرر من هذه القبضة اأمنية ليس 
للعقول  جديدة  هجرة  هناك  اليوم  يسيرً.  أمرً 
إلى عواصم العالم، وهذه المرة تبدأ الهجرة من 
عن  جغرافيً  اابتعاد  آثروا  كثر  مثقفون  الخليج. 
طموحات  من  وشعوريً  فكريً  ليقتربوا  الخليج، 

شعوبهم.
في  هنا  حضرتها  التي  الثقافية  المناشط 
الدوحة حول اأزمة تشير إلى تعّطش لدى شباب 
اليوم أي شيء يمكن أن يفسر أو يقّدم حلوًا 
لواقعهم. الندوات ذاتها التي كان حضورها ا 
يتجاوز الصفين أو الثاثة اأول في القاعة، اليوم 
القاعة  جنبات  إلى  الوقوف  على  رّوادها  ُيجبر 
بسبب الزحام؛ لذلك أصبح لزامً علينا -خاصة في 
قطر والدول التي تتوافر فيها مساحة ا بأس بها 
الجيل تشخيصً  نقّدم لهذا  أن  الفكر-  من حرية 
إلى  ااستقطاب  حدة  يتجاوز  أزمته،  حقيقيً 

استشراف واقعي آثار اأزمة وتداعياتها.

ااتفاق  من  الثقة  ترمب  اأميركي  الرئيس  سحب 
وكلّف  الماضي،  الجمعة  يوم  إيران  مع  النووي 
الكونجرس بإجراء مراجعة له، لتعزيزه من ناحية المدة 
الزمنية والمضمون، لكي يضمن عدم تهرب إيران من أي 
من التزاماتها. وعلى الرغم من شدة هذا التوجه الذي جاء 
متزامنً أيضً مع اإعان عن استراتيجية أميركية جديدة 
الثوري  الحرس  تصنيف  إلى  باإضافة  إيران،  لمواجهة 
من قبل وزارة الخزانة اأميركية كمنظمة إرهابية، إا أن 
خطوة ترمب هذه ا ترقى إلى ما كان الرئيس قد هدد به 

سابقً، عندما تعهد بتمزيق ااتفاق، أو اانسحاب منه. 
لقد صنف كثيرون هذه الخطوة اأميركية الجديدة 
على أنها إجراء متطرف، يهدف إلى نسف ااتفاق مع 
إيران، لكن إذا ما درسنا أبعادها اآنيّة على سبيل المثال، 
للدفع  تحرك  بمثابة  أنها  مفاده  استنتاج  إلى  سنصل 
وليس  النووي،  ااتفاق  على  التفاوض  إعادة  باتجاه 
اانسحاب منه، على اأقل في المرحلة اأولى. لو كان 
الرئيس ترمب من فعل  المراد اانسحاب لما منع أحد 
الكونجرس،  ملعب  إلى  بالكرة  اآن  رمى  ولكنه  ذلك، 
حيث سيحظى اأخير بمهلة من 90 يومً لتحديد اإطار 
بهذا  تشريع  على  العمل  خال  من  للتفاوض،  الجديد 

الخصوص. 
الحكومة اإيرانية ترفض بشدة مبدأ إعادة التفاوض 
على ااتفاق النووي، غالبً ما يحصل هناك ارتفاع في 

يتبعها  الحرب،  طبول  وقرع  الكامية  المشادات  نبرة 
غير  اشتباك  إلى  باإضافة  الجبهات،  لبعض  تسخين 
مباشر بين الطرفين، يكون العالم العربي ساحة له، وذلك 
لتحديد إطار التفاوض وحدوده. من الناحية النظرية، إذا 
ما قبلت إيران بإعادة التفاوض فورً، فذلك سيؤدي من 
دون شك إلى سحب المكاسب الكبيرة التي منحت لها 
بالمجان خال عهد إدارة أوباما، أّما إذا لم تقبل فسيتم 
المجال  يعطي  وهذا  عليها،  أميركية  عقوبات  فرض 
أيضً لطهران استخدام الوسائل المتاحة لها من خال 

ااتفاق نفسه.
النووي، إذا ما طالت العقوبات  وفقً لنص ااتفاق 
اأميركية الجديدة المجاات الواردة في الملحق الثاني 
من نص ااتفاق، فإنه يجوز إيران حينها بموجب النقطة 
رقم 26 من ااتفاق والواردة تحت عنوان »العقوبات« أن 
تتعامل مع إعادة فرض عقوبات نووية جديدة عليها 
على أنها أرضية أو سبب موجب إيقاف تنفيذ التزاماتها 

الواردة في ااتفاق كليً أو جزئيً«.
أضف إلى ذلك، من الممكن تفسير اإجراء اأميركي 
نزاع بشأن  أنه تأسيس لحالة  من الجانب اإيراني على 
ااتفاق النووي، وهذا يخول طهران أيضً وفق النقطة 
رقم 36 من ااتفاق إحالة الخاف إلى لجنة مخولة لبحث 
المنصوص  اإجراءات  كل  استنفاد  تم  ما  إذا  ااتفاق. 
الطرف  يقتنع  لم  إذا  ذلك  ومع  الخاف،  لحل  عليها 
اإيراني بهذه الجهود أو بالحل الذي تم تقديمه، يمكن 
إيران حينها بموجب النص الوارد في ااتفاق أن تعتبر 
تنفيذ  عن  »بالتوقف  تقوم  أن  أرضية  يشكل  اأمر  أن 
التزاماتها كليً أو جزئيً و/أو تبلغ مجلس اأمن بأنها تعتبر 
خرق  حالة  يشكل  بالنزاع-  تسبب  -الذي  الموضوع  أن 

خطيرة لاتفاق«!
الخيارات  سياق  في  يأتي  النقاش  من  النوع  هذا 
العملية  الناحية  من  أما  بااتفاق،  المتعلقة  النظرية 
فالخيارات عند الطرفين مفتوحة خال المرحلة القادمة.
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