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ــات  ــا العالق ــا فيه ــية، بم ــوم السياس ــذت العل أخ
ــة، الكثــر مــن املفاهيــم االقتصاديــة القائمــة  الدولي
ــن  ــدرة م ــع بالن ــوق تتمت ــة” يف س ــى “املنافس ع
ناحيــة، وتفاعــالت التبــادل غــر املتكافــئ بالرضورة 
مــن ناحيــة أخــرى. ويف األســواق البدائيــة لإلنســان، 
ــوقاً  ــق س ــي تخل ــة” Barter لك ــاءت “املقايض ج
يتبــادل فيــه البــر ســلعاً وبضائــع وخدمــات 
تحددهــا “الحاجــة” لــدى األطــراف املعنيــة، بحيــث 
تحــدد “قيمــة” مــا لــدى كل طــرف وعــى اســتعداد 
لتقديمــه مــن دون اســتخدام وســيط النقــود. وفيمــا 
ــواع  ــن أن ــت م ــواء كان ــود، س ــاءت النق ــد، ج بع
املعــادن النفيســة مثــل الذهــب والفضــة، أو بعدهــا 
ــا  ــد فصله ــة بع ــة خاص ــة الورقي ــالت النقدي العم
ــان  ــى رسي ــام 1971، حت ــب يف ع ــدة الذه ــن قاع ع
التعامــل مــع بطاقــات االئتمــان عــى نطــاق واســع. 

ــدت  ــل، تصاع ــذه املراح ــن ه ــة م ويف كل مرحل
“قيمــة” الســوق االقتصاديــة، وكــر حجــم الفاعلــن 
ــواق  ــوك وأس ــراد ورشكات ودول وبن ــن أف ــا م فيه
مــال متعــددة األشــكال. وإذا كانــت “القيمــة” املالية 
هــي املحــددة للتفاعــالت االقتصاديــة، فــإن “املصالح 
ــة” و”تــوازن القــوى الشــامل” هــي املحــدد  القومي
لقيمــة التبــادل يف ســوق السياســة الدوليــة، وبهــذه 
الصفــة فإنهــا تتوقــف عــى تقديــر الطــرف املعنــي 
ــرة  ــافة الكب ــن املس ــه م ــى موقع ــل، وع يف التفاع
والفارقــة بــن الــدول، بشــأن االســتعداد الســتخدام 
ــاون  ــة، والتع ــرب يف ناحي ــول يف ح ــف والدخ العن
ــرى. ويف  ــة أخ ــن ناحي ــدة م ــى الوح ــل وحت والتكام
هــذه الحالــة، فإنــه ال يوجــد الوســيط املــايل يف القيمة 
والــذي لــه صفــة محايــدة يف قيــاس أهميــة الحصول 
ــا  ــن م ــاد، ولك ــة يف االقتص ــلعة أو الخدم ــى الس ع
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هــو موجــود مــدى مــا تكــون الدولــة عــى اســتعداد 
ــكرية  ــف ال عس ــر والتكالي ــن الب ــه م ــة ب للتضحي

ــية.  ــادة السياس ــة القي ــك رشعي ــرب وكذل للح

بين “المقايضة” و”المساومة”:
جــرت الحــرب الحاليــة بــن روســيا وأوكرانيــا بــن 
طرفــن غــر متكافئــن مــن حيــث القــوة االقتصادية 
ــي  ــة” الت ــإن “املقايض ــم ف ــن ث ــكرية، وم والعس
ــع نشــوب هــذه  كانــت تتوقعهــا موســكو لكــي تمن
ــة يف  ــن الرغب ــاً ع ــف تمام ــي كيي ــي تخ ــرب ه الح
االنضمــام إىل حلــف شــمال األطلــي “الناتــو” 
ــم  ــن إقلي ــل ع ــي الكام ــي، والتخ ــاد األوروب واالتح
“الدونبــاس”، والتخــي عــن أيــة نيــة المتــالك 
ــا،  ــن ناحيته ــا، م ــن أوكراني ــووي. ولك ــالح الن الس
رأت يف كل ذلــك أمــراً مــن أمــور الســيادة التــي لهــا 

ــا.  ــوق فيه حق

ــو  ــة ه ــة املتطرف ــذه املعادل ــن ه ــج ع ــا نت وم
انتهــاء “ســوق املقايضــة”، ولجــوء روســيا إىل 
التدخــل العســكري املبــارش لرفــع قيمــة مصالحهــا 
الواليــات  موقــف  فــإن  املقابــل،  ويف  الخاصــة. 
املتحــدة وحلــف “الناتــو” واالتحــاد األوروبــي، رفــع 
الكثــر مــن قيمــة املصالــح األوكرانيــة، خاصــة مــع 
اســتعداد النخبــة السياســية للقتــال. وكانــت الحــرب 
هــي البديــل للحديــث عــن “مقايضــة” تضــع ميزانــاً 
ــل  ــة؛ فاألص ــر متكافئ ــة وغ ــح مختلف ــوالً ملصال مقب
ــبته  ــرف نس ــكل ط ــي ل ــا تعط ــة” أنه يف “املقايض
ــل  ــد حص ــه ق ــعر أن ــث يش ــوى، بحي ــوازن الق يف ت
عــى مــا يســتحقه، ويف غيــاب تحديــد هــذه النســب 

ــرب.  ــو الح ــل ه ــون البدي يك

و”املقايضــة” بــن الــدول هــي صــورة مــن صور 
التفــاوض يف واقــع متحــرك ومتغــر بشــدة، وبينهــا 
وبــن “املفاوضــات”، مفهــوم ثالــث هو “املســاومة” 
ــا  ــات فيه ــل املفاوض ــي مث ــي ه Bargaining والت
تفاعــالت ســلمية عــن طريــق امُلراســالت أو التفاعــل 
املبــارش بــن الدبلوماســين أو الشــخصيات املســؤولة 
يف الــدول. ومــا حــدث يف األزمــة األوكرانيــة أن 
ــارش  ــق مب ــاً بطري ــل أحيان ــرت بالفع ــاومات ج مس
وعــى خطــوط النــار بــن روســيا وأوكرانيــا، أو مــن 
خــالل طــرف ثالــث وســيط مثــل تركيــا وإرسائيــل 
واألمــم املتحــدة. وهكــذا كان عــى أرض الواقــع 

 Hot ”ــاخن ــا “س ــاومة”؛ أوله ــن “املس ــان م نوع
ــارشة  ــه تقــوم القــوة املســلحة املب Bargaining وفي
ــة  ــض قيم ــرف، وتخفي ــح ط ــة مصال ــع قيم برف
 Soft ”ــم ــا “ناع ــر. وثانيهم ــرف اآلخ ــح الط مصال
Bargaining تُســتخدم فيــه الدبلوماســية، والحجــج 
ــة  ــدة، وإضاف ــم املتح ــت يف األم ــة، والتصوي القانوني
ــية،  ــة الروس ــن يف الحال ــل الص ــاء مث ــوذ حلف نف
و”الناتــو” والواليــات املتحــدة ذاتهــا يف الحالــة 

ــة.  األوكراني

وقــد غــّر “حصــاد الســاخن والناعــم مــن 
ــة  املســاومة”، بعضــاً مــن تعريــف األزمــة األوكراني
ومعهــا مصالــح كل طــرف، بحيــث خلقــت أرضيــة 
للمقايضــة التــي اقرتحهــا هنــري كيســنجر؛ وهــو أن 
ــاس”  ــم “الدونب ــا لروســيا عــن إقلي ــازل أوكراني تتن
مــع بقائهــا محايــدة بــن روســيا وحلــف “الناتــو”، 
مقابــل بقــاء الدولــة األوكرانيــة يف حــدود أقــل ممــا 
كانــت عليــه قبــل الحــرب، وربمــا إعطائها تســهيالت 
أو انضمــام لالتحــاد األوروبــي. ولكــن هــذه الصيغــة 
ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــاً م ــدت رفض ــة وج للمقايض
و”الناتــو”، وعــى العكــس جــرى رفــع قيمــة 
ــث  ــا، بحي ــة ألوكراني ــكرية الغربي ــاعدات العس املس
ــا  ــدث فيه ــي يح ــة الت ــرب إىل الدرج ــتمر يف الح تس

ــرويس.  ــب ال ــر يف الجان ــف كب ضع

“صفقات” عديدة:
ــرب  ــة الح ــة” يف حال ــات الدولي ــوق العالق إن “س
أو املواجهــات العســكرية، تشــبه كثــراً الســوق 
االقتصاديــة يف حالــة “الكســاد الكبــر”، حيــث 
تكــون لهــا نتائــج غــر مقصــودة أو متوقعــة، 
ــات ودول  ــح تحالف ــى مصال ــر ع ــا أن تؤث ويمكنه
ــراع  ــا يف ال ــس له ــم ولي ــرى يف العال ــم أخ وأقالي
الجــاري “ال ناقــة وال جمــل”. ويف هــذا اإلطــار، 
ــر  ــة يف التأث ــية - األوكراني ــرب الروس ــببت الح تس
ــة  ــت أزم ــي”، وخلق ــن األوروب ــى “األم ــلبي ع الس
ــل  ــادرة، ويف سالس ــادن الن ــذاء واملع ــة والغ يف الطاق
اإلمــداد والتوريــد، بحيــث أوجــدت يف النهايــة أســواقاً 
أخــرى للمقايضــة ليــس لهــا عالقــة بســلم مصالــح 

ــية.  ــة الرئيس ــراف األزم أط

وبالنســبة لألمــن األوروبــي، فــإن الحــرب الجارية 
ــويد  ــدا والس ــل فنلن ــم دول مث ــادة تقيي أدت إىل إع
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ملصالحهــا القوميــة، بحيــث طلبت االنضمــام إىل حلف 
“الناتــو”، وهــو مــا خلــق حالــة مــن املقايضــة بــن 
روســيا وفنلنــدا والســويد؛ وهــي أال تهاجــم موســكو 
ــلحة  ــع أس ــدم وض ــل ع ــكرياً مقاب ــن عس الدولت
ــن  ــيا. وم ــع روس ــدود م ــى الح ــف ع ــة للحل ثقيل
ــويد  ــدا والس ــن فنلن ــة ب ــت أزم ــر، حدث ــب آخ جان
ــو”  ــواً يف “النات ــا عض ــا بصفته ــب، وتركي ــن جان م
مــن جانــب آخــر؛ ألن أنقــرة اعتــرت الدولتــن مــن 
املؤيديــن لإلرهــاب نتيجــة اســتضافتهما عنــارص من 
حــزب العمــال الكردســتاني الــذي تعــده تركيــا مــن 
ــا أن  ــة هن ــة” املقايض ــة. و”صفق ــات اإلرهابي املنظم
ــد مــن  ــدا والســويد عــن اســتضافة املزي تكــف فنلن
ــاره  ــة أنص ــد حرك ــزب، وأن تُقي ــذا الح ــارص ه عن
سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً؛ مقابــل رفــع تركيــا 

ــو”.  ــا إىل “النات ــى دخولهم ــو” ع ــر “الفيت خط

كمــا تولــدت “صفقــات” تقــوم عــى “املقايضــة” 
يف مجــاالت الطاقــة والغــذاء، حيــث ســعت دول 
أوروبيــة إىل تعويــض نقــص النفــط والغــاز الــرويس 
عــن طريــق رشائــه مــن دول أخــرى عــر األطلنطــي 
ــق  ــهيل تحقي ــط. وتس ــر املتوس ــوب ورشق البح وجن
ــهلت  ــث س ــة، حي ــات جانبي ــن مقايض ــاء م ــك ج ذل
ــدا  ــي إىل بولن ــح األوكران ــروج القم ــالً خ ــيا مث روس
ــرة  ــي األخ ــل تبن ــر يف ظ ــه إىل م ــم نقل ــي يت لك
موقفــاً مرنــاً قائمــاً عــى رفــض “التدخــل العســكري 
ــاد  ــت انتق ــس الوق ــا”، ويف نف ــرويس يف أوكراني ال
العقوبــات االقتصاديــة الغربيــة ضــد موســكو؛ وهــذا 
ــت  ــي حاول ــدول الت ــن ال ــر م ــه كث ــف اتبعت موق
ــة  ــرب األوكراني ــلبية للح ــار الس ــن اآلث ــل م التقلي

ــة.  ــا القومي ــى مصالحه ع

ــع  ــا م ــز عالقاته ــل لتعزي ــعى إرسائي ــاً، تس أيض
دول القــارة األفريقيــة، وفقــاً ملبــدأ “األمــن الغذائــي 
مقابــل التنســيق يف الحــرب ضــد اإلرهــاب والتعــاون 
ــه  ــا أعلن ــب م ــك حس ــة”، وذل ــا الفائق يف التكنولوجي
ــالل  ــد، خ ــر البي ــي، يائ ــة اإلرسائي ــر الخارجي وزي
ــة  ــفارة اإلرسائيلي ــه الس ــو نظمت ــر الفيدي ــر ع مؤتم

ــو 2022. ــوم 31 ماي ــس، ي يف باري

حاالت إقليمية:
حــاالت  مــن  كثــراً  األوســط  الــرق  عــرف 
ــن  ــالم ب ــدات الس ــت معاه ــا كان ــة”، وم “املقايض

إرسائيــل ومــر واألردن، ومؤخــراً فيمــا ُعــرف 
ــارات  ــة اإلم ــع دول ــي م ــالم اإلبراهيم ــات الس باتفاق
ــودان،  ــرب والس ــن واملغ ــدة والبحري ــة املتح العربي
ــي  ــارشاً ه ــكالً مب ــاً ش ــذت أحيان ــات أخ إال مقايض
“األرض امُلحتلــة مقابــل الســالم”. ويف أحيــان أخــرى، 
ــة  ــة حيوي ــاندة يف قضي ــل املس ــالم مقاب ــاء الس ج
ــن  ــارات والبحري ــع اإلم ــا كان م ــرتاتيجية، فربم واس
ــادي  ــي تُع ــران الت ــن إي ــرتك م ــف مش ــل موق مقاب
كالهمــا وتســتخدم القــوة العســكرية ضدهمــا؛ ومــع 
الســودان كان الســالم مقابــل خــروج الخرطــوم مــن 
ــل  ــرب مقاب ــاب؛ واملغ ــة اإلره ــدول الراعي ــة ال قائم
االعــرتاف األمريكــي واإلرسائيــي برعيــة ضــم 

ــرب.  ــة للمغ ــراء الجنوبي الصح

وهــذا اإلطــار العــام لصفقــات “املقايضــة” 
ــري  ــادي تج ــون اقتص ــى مك ــوى ع ــا احت ــراً م كث
ــة للتجــارة  ــاً للقواعــد االقتصادي ــه املمارســة وفق في
والتكنولوجيــا. ويف تســعينيات القــرن املــايض، جــرت 
املفاوضــات العربيــة -اإلرسائيليــة يف إطاريــن؛ “إطار 
ــان  ــوريا ولبن ــن س ــل وكل م ــن إرسائي ــارش” ب مب
املوضوعــات  يف  الفلســطينية  الوطنيــة  والســلطة 
ــرف  ــارش” ُع ــر مب ــار غ ــم، و”إط ــة بينه ذات الصل
باملفاوضــات متعــددة األطــراف التــي شــاركت فيهــا 
40 دولــة يف املنطقــة وخارجهــا يف مجــاالت االقتصاد، 
ــن.  ــة، والالجئ ــاه، والبيئ ــلح، واملي ــن التس ــد م والح
وكانــت النظريــة وقتهــا أن “املقايضــة” يف املجــاالت 
غــر املبــارشة يمكــن أن تنعكــس بطريقــة إيجابيــة 
ــا  ــارشة. وم ــات املب ــات واملقايض ــهيل املفاوض يف تس
ــارشة أدى إىل  ــات املب ــل املقايض ــاً أن فش ــدث فعلي ح
ــت  ــي نجح ــارشة الت ــر املب ــات غ ــة باملقايض اإلطاح
ــة -  ــات العربي ــدم يف العالق ــض التق ــراز بع يف إح

ــة.   اإلرسائيلي

و”املقايضــات” امُلشــار إليهــا أعــاله ِقيســت 
موضــوع  كل  أهميــة  حســب  مكوناتهــا  قيمــة 
للطــرف املعنــي، ويف ذلــك نــوع مــن النســبية التــي 
تختلــف يف النــوع والدرجــة عمــا يحــدث يف الســوق 
ــة  ــاس القيم ــا مقي ــد فيه ــي يتوح ــة الت االقتصادي
ــى  ــال ع ــوال. واملث ــب األح ــدوالر يف أغل ــة بال النقدي
ذلــك، املفاوضــات اإلرسائيليــة – الفلســطينية، حيــث 
جــرت حــروب عديــدة يف مواجهــة االنتفاضــات 
ــروب  ــرت 4 ح ــا ج ــزة وحده ــطينية، ويف غ الفلس
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مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

ص.ب 111414 أبوظبى - اإلمارات العربية المتحدة       هاتف: 24444513 971+
www.futureuae.com            info@futureuae.com :بريد إلكتروني

ــالق  ــف إط ــول وق ــدث ح ــة” تح ــت “املقايض كان

ــة،  ــف االنتفاض ــخ، أو وق ــالق الصواري ــار، أو إط الن

مقابــل تقديــم إرسائيــل االنســحاب مــن أراٍض 

فلســطينية، أو الســماح بتســهيالت للفلســطينين 

ــد. وكل هــذه ال يوجــد  ــاء أو الصي يف الحركــة أو البن

فيهــا الكثــر مــن التماثــل واملســاواة مــا لــم نأخــذ 

التقييــم الذاتــي للقيمــة مــن ِقبــل املتحاربــن. 

ــن األرسى  ــراج ع ــإن اإلف ــال، ف ــبيل املث ــى س فع

اإلرسائيليــن وكثــراً مــا يتــم اإلفــراج عــن كل واحــد 

ــراج  ــه اإلف ــالً(، يقابل ــاليط” مث ــاد ش ــم )“جلع منه

عــن عــرات أو مئــات مــن الفلســطينين امُلعتقلــن 

ــة.  ــجون اإلرسائيلي يف الس

إن “املقايضــة” يف  القــول  الختــام، يمكــن  يف 
العالقــات الدوليــة هــي مــن أدوات حل النــزاع وتوفر 
ــكالياتها  ــن إش ــات، ولك ــوية الراع ــروف لتس ظ
ــوازن  ــر “ت ــع تغ ــرة م ــا ُمتغ ــرى أن قيمته الك
ــالم” كان  ــل الس ــدأ “األرض مقاب ــوى”. إذ إن مب الق
ــرب  ــن الع ــالم” ب ــة الس ــات “عملي ــن الفت ــاً م دائم
واإلرسائيليــن، ولكــن ارتفــاع قــدر القــوة اإلرسائيلية 
مقابــل االنقســام الفلســطيني بــن الضفــة الغربيــة 
ــتحيلة.  ــا مس ــة” هن ــل “املقايض ــزة، جع ــاع غ وقط
ويف الحــرب األوكرانيــة الراهنــة، فــإن تســليح حلــف 
ــة  ــى طاق ــيا ع ــيطرة روس ــا، وس ــو” ألوكراني “النات
ــون  ــى يك ــة حت ــة” مؤجل ــل “املقايض ــا؛ جع أوروب

ــوازن. ــاك ت هن


