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ي اتي�ج االســرت التجديــد 
ق االوســط: منــا هنــا نبــدأ الــراع الجيوســياسي �ف الــرش

بقلــم/ د.جهــاد عــوده 

دول  إلنشــاء  العســكري  للتدخــل  القديمــة  التكتيــكات  عــى  الضــوء  أوكرانيــا  ق  �ش ي 
�ف التطــورات  ســلطت 

لمعانــاة  غانــدي  إنديــرا  الــوزراء  رئيســة  اســتجابت   ، بكثــري ف  بوتــ�ي الرئيــس  قبــل  الواقــع،  ي 
�ف جديــدة. 

الديمقراطيــة  المطالــب  إفشــال  خــان  يحــىي  ال  الجــرف حكومــة  حاولــت  حيــث  باكســتان  ق  �ش ي 
�ف النــاس 

ي 
�ف باكســتان  ق  �ش ي 

�ف المشــكلة  بــدأت   ،1947 عــام  ي 
�ف ف  الجناحــ�ي ذات  باكســتان  إنشــاء  بعــد  الحقيقيــة. 

األرديــة  اللغــة  فــرض  عــى  يحتجــون  كانــوا  الذيــن  الطــاب  مــن  العديــد  قتــل  عندمــا   1952 ايــر  فرب  21
تــورط  إىل  أدت   1971 عــام  ي 

�ف مذبحــة  إىل  ًا  وأخــري قمــع  إىل  ف  الســن�ي مــر  عــى  هــذا  تصاعــد  بالرصــاص. 
الرئيــس  أعلــن  الصيغــة.  هــذه  جربــت  ي  الــىت الوحيــدة  هي  غانــدي  إنديــرا  تكــن  لــم  ذلــك،  ومــع  الهنــد.  
تــم  الــذي  ي  العــر�ب العالــم  ي 

�ف الشــيوعية  انتشــار  لوقــف  أيزنهــاور  مذهــب   1957 عــام  ي 
�ف أيزنهــاور  دوايــت 

هــذا  ف  بوتــ�ي الرئيــس  وســع  المقبــل.  العــام  لبنــان  ي 
�ف األمريــ�ي  العســكري  للتدخــل  مــرة  ألول  اســتدعاؤه 

وجمهوريــة  الشــعبية  دونيتســك  جمهوريــة   - ف  بدولتــ�ي اف  االعــرت خــال  مــن  آخــر  مســتوى  إىل  التقليــد 
ف  بوتــ�ي فاديمــري  الرئيــس  وقــع   ، الحــاىلي ايــر  فرب  21 ي 

�ف متوقعــة  غــري  خطــوة  ي 
�ف الشــعبية.   لوهانســك 

مــن  المعلنــة  الشــعبية  دونيتســك  جمهوريــة  رئيــس  ف  بوشــل�ي دينيــس   . ف بالمنطقتــ�ي اف  باالعــرت  
ً
مرســوما

الســيد  مــن  كل  يقــود  الشــعبية،  لوهانســك  جمهوريــة  زعيــم  هــو  بيساشــنيك  وليونيــد  واحــد  جانــب 
ي 

�ف األوكرانيــة  الدولــة  قــوة  تحــدي  ي 
�ف  2014 عــام  منــذ  المتمرديــن  قــوات  ف  بوشــل�ي والســيد  بيساتشــنيك 

بنشــاط  وســعت  اإلنســانية  ف  القوانــ�ي انتهكــت  األوكرانيــة  القــوات  أن  وزعمــوا  البــاد.  مــن  ي 
�ت الــرش الجــزء 

ودونيتســك  بلوهانســك  اف  االعــرت مــع  ســيطرة كييــف.  مــن  التحــرر  عــى  لمســاعدتها  روســيا  مشــاركة  إىل 
حفــظ  »قــوات  لنــرش  قانونيــة  أسًســا  وخلقــت  فعلًيــا  أوكرانيــا  بتقســيم  روســيا  قامــت   ، ف مســتقل�ي ف  ككيانــ�ي

األوكرانيــة.   القــوات  قبــل  مــن  اإلنســان  لحقــوق  المزعومــة  االنتهــاكات  لمنــع  الســام« 

شــبه  ي 
�ف األحــداث  مــع  خارقــة  تشــابه  أوجــه  تحمــل    2022 ايــر  فرب  21 ي 

�ف حدثــت  ي  الــىت التطــورات  مــع 
باكســتان  ق  �ش ي 

�ف البنغاليــون  ثــار  المــزورة،  االنتخابــات  مــن  غاضًبــا  قــرن.  نصــف  قبــل  الهنديــة  القــارة 
الحملــة  بــدء  مــع  األرديــة.  باللغــة  ف  الناطقــ�ي باكســتان  حــكام  ضــد  ثــورة  ي 

�ف الرحمــن  مجيــب  الشــيخ  بقيــادة 
الشــيخ  واعتقــل  الهنــد.  إىل  دكا  عــوامي  رابطــة  قــادة  غــادر   ،1971 مــارس   25 ي 

والمتمرديــن �ف النقــاد  ضــد 
مــن  أبريــل   10 ي 

�ف بنجاديــش  اســتقال  أحمــد  الديــن  تــاج  أعلــن  باكســتان.  غــرب  اىل  واقتيــد  مجيــب 
وزراء  رئيــس  بصفتــه  لبنجاديــش.  وزراء  رئيــس  أول  وأصبــح  الهنديــة،  ي 

األرا�ف عــى  آمنــة  منطقــة 
الهنديــة  العســكرية  القــوات  إرســال  غانــدي  إنديــرا  الــوزراء  رئيســة  مــن  أحمــد  ، طلــب  المنــىف ي 

�ف الحكومــة 
باكســتان.  ســيطرة  مــن  البــاد  لتحريــر  بنغاديــش  إىل 
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غانــدي  إنديــرا  حكومــه  �ف  التجســس  جهــاز  رئيــس  أنشــأ  أوكرانيــا،  ق  �ش ي 
�ف الــروس  المتمرديــن  مثــل 

الســيطرة  ضــد  العصابــات  حــرب  عمليــات  لتنفيــذ   Mukti Bahini تســى  متمــردة  قــوة   RN Kao
بجولــة  غانــدي  إنديــرا  قامــت  أخــرى،  أحمــد وعوامــل  مــن طلــب  بتشــجيع  باكســتان.  ق  ي �ش

�ف الباكســتانية 
نــور  بســيد  ف  بوشــل�ي والســيد  بيساتشــنيك  بالســيد  أحمــد  اســتبدل  الهنــد.   بتدخــل  العالــم  إلقنــاع  دوليــة 
التشــابه  أوجــه  ز  تــرب ، وهنــاك   1971 عــام  بنجاديــش  ي 

المنــىف �ف ي 
للحكومــة �ف آخــر  اإلســام، وهــو زعيــم 

 . ف بوتــ�ي والســيد  غانــدي  إنديــرا  اســتخدمتها  ي  الــىت التكتيــكات  ف  بــ�ي

الحجــة  التمــرد.  لســحق  جماعيــة  إبــادة  حملــة  باكســتان  شــنت  بينمــا  التدخــل  عــى  غانــدي  إنديــرا  ت  جــرب
ُ
أ

ولوهانســك.  دونيتســك  شــعب  ضــد  األوكرانيــة  باألفعــال  االستشــهاد  بالمثــل  هي  للتدخــل  الروســية 
ي 

�ف وليــس  الوضــع  مــع  التعامــل  ي 
�ف ف  بوتــ�ي الرئيــس  اعتمدهــا  ي  الــىت التكتيــكات  عــى  يقتــر  هنــا  التشــابه 

متشــابهة.  الظــروف  بعــض  لكــن  بنغاديــش.   حالــة  ي 
�ف بكثــري  كــرب  أ ي كانــت  الــىت اإلنســانية  المعانــاة  نطــاق 

الســابع  ي أرســلت حــىت األســطول  الــىت مــن الحكومــة األمريكيــة،  انتقــادات شــديدة  إنديــرا غانــدي  واجهــت 
 ،1971 ي ديســمرب 

الهنــد وباكســتان �ف ف  بــ�ي الحــرب  انــدالع  مــع  الهنــد  هيــب  لرت نوويــة  أســلحة  الــذي يحمــل 
بنغاديــش.   والدة  إىل  أدى  ممــا 

كــرب تشــارك فيــه القــوى العظــى - الواليــات  كان مــن المحتمــل أن تتصاعــد حــرب عــام 1971 إىل رصاع أ
للهنــد  ــع  ـ ـ ـ الريـ العســكري  االنتصــار  خــال  مــن  ذلــك  منــع  تــم  ولكــن   - ي  الســوفيىت واالتحــاد  المتحــدة 
إمكانيــة  أيًضــا  لديهــا  ولوهانســك  دونيتســك  ي 

�ف التطــورات   .1971 ديســمرب   16 ي 
�ف تحقيقــه  تــم  الــذي 

اإلجــراء  الغــرب  أدان   ، ف بوتــ�ي الرئيــس  اف  اعــرت مــن  ســاعات  غضــون  ي 
�ف  . كــرب أ رصاع  إىل  للتحــول  مماثلــة 

إنديــرا  قدمــت   ،  1971 عــام  ي 
�ف موســكو.   حــكام  عــى  شــديدة  عقوبــات  فــرض  ي 

�ف اآلن  ويفكــر  الــروسي 
إعــادة  ي 

�ف وللمســاعدة  بنغاديــش  شــعب  لحمايــة  وريــة  رصف الهنــدي كخطــوة  العســكري  التدخــل  غانــدي 
»قــوات  إرســال  ي 

�ف وبــدأ  بالمثــل  ف  بوتــ�ي الســيد  تــرف  لقــد  الهنــد.  إىل  لجــأوا  الذيــن  ف  النازحــ�ي ف  الاجئــ�ي
خطــط  دعمــت  ي  الــىت الوحيــدة  الدولــة  ودونيتســك. كانــت  لوهانســك  شــعب  »حمايــة«  لـــ  ســام«  حفــظ 
حياتــه  ف  بوتــ�ي الرئيــس  بــدأ  حيــث   ، ي الســوفيىت االتحــاد  هي  بإخــاص   1971 لعــام  الجريئــة  غانــدي  إنديــرا 

المخابــرات. ي 
�ف العمــل  ي 

�ف المهنيــة 

الواليــات  حكومــة  قبــل  مــن  النتقــادات  تعرضــت  غانــدي  إنديــرا  أن  هــو  الكبــري  الفــارق  فــإن  ذلــك،  ومــع 
لــم   ، المقابــل  ي 

�ف  . ي
الثقــا�ف والمجتمــع  الغربيــة  الجماهــري  مــن  تأييــًدا  تلقــت  لكنهــا  لتورطهــا  المتحــدة 

حجــم  هــو  اآلخــر  الرئيــ�ي  االختــاف  الغربيــة.   اإلعــام  وســائل  مــن  الدعــم  هــذا  ف  بوتــ�ي الرئيــس  يتلــق 
الفظائــع  تضمنــت  ولوهانســك.  دونيتســك  ي 

�ف المزعــوم  أوكرانيــا  اســتبداد  ي 
و�ف باكســتان  ق  �ش ي 

�ف الفظائــع 
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  الجنــ�ي  والعنــف  الجمــاعي  القتــل  جرائــم  أســوأ  مــن  واحــدة  الباكســتانية 
حجــم  ي 

�ف التحقيــق  يتــم  لــم  بينمــا  بنغاديــش،  ي 
�ف والمنتقديــن  ف  السياســي�ي ف  المعارضــ�ي اســتهدفت  ي  الــىت

يتــم  لــم  لكــن  المنطقــة  ي 
�ف جماعيــة  ة  مقــرب عــى  ت  عــرث أنهــا  روســيا  تزعــم  أوكرانيــا.  ق  �ش ي 

�ف العنــف  هــذا 
بعــد.   ذلــك  مــن  التحقــق 
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مــن  يعمــان  الخليــج  ودول  إ�ائيــل  ان  ماحظــه  اىل  ننطلــق  ف   االوكرانيتــ�ي ف  والمقاطعتــ�ي بجاديــش  ومــن 
أوكرانيــا يجعــل  عــى  فيــه، ألن هجوًمــا روســًيا  يســري  الــذي  المشــدود  الحبــل  عــى  مــن  الســقوط  عــدم  أجــل 
مرونــة  لديهــا  أن  الخليــج  دول  تشــعر  قــد  إ�ائيــل،  عكــس  عــى  ايــد.   ف مرت بشــكل  صعبــة  التحــوط  رهانــات 
ودعمهــا  اإلقليــىي  العســكري  لتفوقهــا  المتحــدة  الواليــات  عــى  تعتمــد  ي  الــىت اليهوديــة  الدولــة  مــن  كــرب  أ
ي أحســن األحــوال، 

54 عاًمــا. هــذا، �ف الــذي دام  الغربيــة  ي مجتمــع دوىلي ينتقــد احتالهــا للضفــة 
الســياسي �ف

البجعــات  مــن  عــدد  أي  ي 
�ف التفكــري  ي 

�ف ويفشــل  القصــري  المــدى  عــى  مكلًفــا  يكــون  قــد  األجــل  طويــل  رهــان 
دعمهــا  عــن  وأعربــت  رفيــع.  خــط  ي 

�ف الســري  إىل  البدايــة  ي 
�ف إ�ائيــل  ســعت  المحتملــة.  والســوداء  الرماديــة 

الدولــة  عــى  الــروسي  الهجــوم  قبــل  ي تريحاتهــا 
�ف تذكــر روســيا  لــم  لكنهــا  أوكرانيــا وســيادتها  ي 

أرا�ف لوحــدة 
إىل  الصنــع  إ�ائيليــة  أســلحة  نقــل  مــن  البلطيــق  دول  منعــت  فقــد  وبالمثــل،  أوروبــا.  ق  �ش ي 

�ف الواقعــة 
روســيا  دفــع  إىل  ألوكرانيــا  المــادي  للدعــم  تقديمهــا  أو  لروســيا  ا�ائيــل  انتقــاد  يــؤدي  مــن  خوفــا  أوكرانيــا 
مــن  المدعومــة  والميليشــيات  اإليرانيــة  القــوات  ب  رصف مــن  إ�ائيــل  تمنــع  بطــرق  ســوريا  ي 

�ف بالتدخــل  للــرد 
وأن  تحملــه  يمكــن  ال  الشــعوذة  لعبــة  ي 

�ف عملهــم  أن  إىل  اإل�ائيليــون  المســؤولون  أشــار  البــاد.  ي 
�ف إيــران 

ال  بعبــارات  روســيا  ترفــات  تديــن  ي  الــىت العالميــة  الجوقــة  إىل  االنضمــام  إىل  النهايــة  ي 
�ف ســتضطر  إ�ائيــل 

فيهــا. لبــس 

انتهــاك  أوكرانيــا  عــى  الــروسي  الهجــوم  باعتبــار  إ�ائيــل  لهجــة  لبيــد  يائــري  اإل�ائيــىي  الخارجيــة  وزيــر  شــحذ 
ي  لمواطــىف اإلنســانية  المســاعدة  لتقديــم  اســتعداد  عــى  الهجــوم وهي  تديــن إ�ائيــل   . الــدوىلي للنظــام  صــارخ 
ليســت  والحــرب  الحــروب،  ي 

�ف ة طويلــة  خــرب لديهــا  الهجــوم: »إ�ائيــل  مــن  ســاعة  بعــد  لبيــد  قــال  أوكرانيــا. 
إ�ائيــل  ســوريا،  ي 

�ف الــروسي  االنتقــام  بشــأن  اإل�ائيليــة  المخــاوف  وتصــدرت  اعــات.  ف الرف لحــل  الســبيل  هي 
لحــواىلي  المحتملــة  المحنــة  مــع  اليهوديــة  الدولــة  مصالــح  تقــارن  أن  المحتمــل  مــن  حيــث  حــرج  موقــف  ي 

�ف
ح  يقــرت العالــم.  ي 

�ف يهوديــة  كــرب جاليــة  أ لثالــث  يــوم موطًنــا  ذات  ي كانــت  الــىت أوكرانيــا،  ي 
�ف يهــودي  ألــف   140

ويشــقون  أوكرانيــا  مــن  يفــرون  الذيــن  واليهــود  ف  اإل�ائيليــ�ي سيســاعدون  أنهــم  اإل�ائيليــون  المســؤولون 
الخليــج  ودول  إ�ائيــل  أن  يبــدو  مولدوفــا.   أو  ســلوفاكيا  أو  بولنــدا  أو  المجــر  أو  رومانيــا  إىل  بــرًا  طريقهــم 
تجنــب  إىل  إ�ائيــل  ســعت  بينمــا  األوكرانيــة.  لألزمــة  االســتجابة  ي 

�ف مختلفــة  اتيجيات  اســرت اعتمــدت 
المملكــة  مثــل  الخليــج  دول  أن  بــدا  لروســيا.  معاديــة  إجــراءات  ي  تبــىف عــدم  خــال  مــن  الــروسي  الغضــب 

خفيــه. بطــرق  ف  والصــ�ي روســيا  مــع  تتواصــل  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 

المراهنــات ولكــن  مــن  التحــوط  ي 
للرغبــة �ف ليــس فقــط  الســعودية واإلماراتيــة تســتجيب  التحــركات  أن  يبــدو 

ي العقــد الــذي تــا االنتفاضــات العربيــة عــام 2011 
ي المنطقــة الــذي خــاب أملــه �ف

أيًضــا عــى الــرأي العــام �ف
القصــري  االزدهــار  “إن  االقتصاديــة.  التنميــة  تحقيــق  ي 

�ف فشــل  الــذي  الســياسي  والتغيــري  الديمقراطيــة  مــن 
ربمــا  ذلــك،  ومــع  دائمــة.  ديمقراطيــة  إنتــاج حكومــات  ي 

�ف فشــل  للديمقراطيــة  المؤيــدة  والحــركات  للمشــاعر 
جميــع  ي 

�ف النــاس  إليــه  يتــوق  الــذي  االقتصــادي  التغيــري  نــوع  إنتــاج  ي 
�ف أيًضــا  فشــلت  أنهــا  ذلــك،  مــن  األهــم 

ق  الــرش امهــا تجــاه  ف الرت يبــدو مــن  مــا  ق األوســط بشــدة.  نظــًرا ألن الواليــات المتحــدة تقلــل عــى  الــرش أنحــاء 
كــرث  أ أصبــح   ، الــروسي النمــوذج  أقــل،  وبدرجــة   ، ي الصيــىف والتنمــوي  االقتصــادي  »النمــوذج  فــإن  األوســط، 
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ق األوســط، يبــدو  ي الــرش
ون �ف جاذبيــة للعديــد مــن العــرب ... )هــذه(  الــدول، عــى األقــل كمــا يراهــا الكثــري

االقتصــادي.  »ا�ائيــل  والنمــو  باالســتقرار  وعــًدا  ويقــدم  للديمقراطيــة  الســياسي  االضطــراب  يتجنــب  أنــه 
للمملكــة  يمكــن  وبذلــك،  الروســية.  مصالحهمــا  مــدى  حــول  دديــن   مرت الســعودية   العربيــة  المملكــة  كمــا  
بايــدن  جــو  األمريــ�ي  الرئيــس  ومنــح  لموســكو  مفتوًحــا  البــاب  إبقــاء  واحــد:  بحجــر  عصفوريــن  تقتــل  أن 

ســلمان..  بــن  محمــد  العهــد  وىلي  مــع  التعامــل  لرفضــه  الثــأر  بعــض 

أن  شــأنه  مــن  كان  الــذي  النفــط  إنتــاج  ي 
�ف الســعودية  بزيــادة  بايــدن  طلــب  ســلمان،  الملــك  رفــض  قــد 

النفــط  مبيعــات  أوكرانيــا. ســمحت  حــدود  عــى  قواتهــا  مــع حشــد  الــروسي  الدخــل  ويقلــل  األســعار  يخفــض 
األوىلي  األثــر  تخفيــف  خالــه  مــن  يمكنهــا  حــرب  صنــدوق  ي 

�ف دوالر  مليــار   600 بتكديــس  لروســيا  والغــاز 
عــى  الروســية  القــوات  هجــوم  مــع  تشــديدها  يتــم  أن  المرجــح  مــن  ي  الــىت واألوروبيــة  األمريكيــة  للعقوبــات 
ة  فــرت منــذ  وازنــت  قــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  هــو  للنظــر  الفًتــا  بايــدن  رفــض  يجعــل  مــا  أوكرانيــا. 
ي  يعــىف ذلــك  كان  لــو  حــىت  الغربيــة،  االقتصــادات  أفــادت  بطــرق  ف  العالميــ�ي والطلــب  العــرض  ف  بــ�ي طويلــة 
طائــرة   12 عــى  حصلــت  إنهــا  األســبوع  هــذا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  قالــت  للمملكــة.  أقــل  دخــًا 
أن  المرجــح  غــري  مــن  أخــرى.  طائــرة   36 اء  �ش خيــار  مــع   ، ف الصــ�ي مــن   L-15 طــراز  مــن  خفيفــة  هجوميــة 
اء  مــن تعليــق اإلمــارات للمحادثــات بشــأن �ش بعــد شــهرين  ي واشــنطن 

البيــع بشــكل جيــد �ف تنخفــض عمليــة 
المقاتلــة  الطائــرات  كــرث  أ أنهــا  عــى  واســع  نطــاق  عــى  إليهــا  ُينظــر  ي  والــىت الصنــع،  األمريكيــة   F-35 طائــرات 
هــو  كمــا  المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  بالنســبة  المشــكلة  العالــم.  ي 

�ف تقدًمــا 
أوكرانيــا  ي 

�ف التطــورات  أن  هي  وتركيــا،  إ�ائيــل  مثــل  العربيــة  غــري  األوســط  ق  الــرش لــدول  بالنســبة  الحــال 
إىل  تعــود  أن  االنقســام  ي  جانــىب عــى  ى  الكــرب للقــوى  يمكــن  حيــث  بانــدورا  تفتــح صنــدوق  أن  المحتمــل  مــن 

ضدنــا”. أو  معنــا  »أنــت  ســبتمرب   11 بعــد  بــوش  مقولــة  دبليــو.  جــورج  الســابقة  المتحــدة  الواليــات 

أو  اإللــزام  عــى  ثالثــة   
ً

دول وتجــرب  بطبيعتهــا  اإلقليميــة  الحــدود  تتجــاوز  ي  الــىت األمريكيــة  العقوبــات  إن 
كانــت  لــو  كمــا  روســيا  تبــدو  قــد  نفســه،  الوقــت  ي 

�ف االتجــاه.   هــذا  مــن  تــرع  أن  يمكــن  مماثلــة  معاقبــة 
مطــول  رصاع  ي 

�ف روســيا  انجرفــت  إذا  يتغــري  قــد  هــذا  لكــن   ، الحــاىلي الوقــت  ي 
�ف أوكرانيــا  ي 

�ف العليــا  اليــد  لهــا 
الرئيــس  لتوغــل  المحــىي  ي  الشــعىب الدعــم  مــدى  الواضــح  غــري  مــن  يــزال  ال  أنــه  إنهاكهــا. كمــا  إىل  يــؤدي  قــد 
أوكرانيــا،  ي 

�ف ت  تعــرث إذا  كيــد  بالتأ روســيا،  ال  أنــه  هي  القــول  خاصــة  أوكرانيــا.  ي 
�ف ف  بوتــ�ي فاديمــري  الــروسي 

لذلــك،  نتيجــة  الخليــج.  ألمــن  المتحــدة كضامــن  الواليــات  اســتبدال  عــى  قــادرة  أو  مســتعدة   ، ف الصــ�ي وال 
ضــد  يتــرف  بينمــا  الروســية  المصالــح  ضــد  يتــرف  ال  واآلخــر  واحــًدا؛  شــيًئا  التحــوط  رهانــات  تكــون  قــد 

األمريكيــة.  المصالــح 

مــن أي  كــرب  أ لفــه برعــة  يتــم  مــن عــى حبــل مشــدود  بالســقوط  ق األوســط  الــرش النهايــة، تخاطــر دول  ي 
�ف

الجيوبلوتكيــه. توســيع فرصهــا  مــن  مــر  تعمــل  بيــان كيــف  أجــل  مــن  نبحــر  الوقــت  . �ف ذات  مــىف وقــت 
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