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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

( اوددم الرظريددات الم سددرة ( اوددم الرظريددات الم سددرة The Game Theoryالمعاددة  المعاددة  //تعددد رظريددة المااريدداتتعددد رظريددة المااريددات
سدددمول السياسدددوت وودددو مدددا سدددمول السياسدددوت وودددو مدددا لمعالقدددات الدوليدددةت وودددو تتمدددارب وممددددمات ت سدددير  راكدددات اللمعالقدددات الدوليدددةت وودددو تتمدددارب وممددددمات ت سدددير  راكدددات ال

ىتم مدن  يدث الجدوور فدو دراسدة وت ميد  ىتم مدن  يدث الجدوور فدو دراسدة وت ميد  يييصب فو صمب اختصاصرا شكميًات ومن َثّم يصب فو صمب اختصاصرا شكميًات ومن َثّم 
تصددددط الطددددر  تصددددط الطددددر    وددددذن الرظريددددةوددددذن الرظريددددة  انان  أخددددر أخددددر سددددمول صددددار  المددددرار ًمميددددًا وفريددددًات مددددن زاويددددة سددددمول صددددار  المددددرار ًمميددددًا وفريددددًات مددددن زاويددددة 

والرمددداذج التدددو يتاعىدددا الالًادددون العمالريدددونت الرتىددداج الخيدددارات الرشددديدة فدددو والرمددداذج التدددو يتاعىدددا الالًادددون العمالريدددونت الرتىددداج الخيدددارات الرشددديدة فدددو   واألسددداليبواألسددداليب
الصددواب واألف دد  مددن  يددث الصددواب واألف دد  مددن  يددث إلدد  إلدد    ت التددو تتطمددب اختيددار المددرار األقددربت التددو تتطمددب اختيددار المددرار األقددربخددوض المااريدداخددوض المااريددا

الرتدددداويت ويددددتم اسددددتخدام أدوات الت ميدددد  الريا ددددو ل دددداالت ت ددددارب المصددددال  ا ددددرض الرتدددداويت ويددددتم اسددددتخدام أدوات الت ميدددد  الريا ددددو ل دددداالت ت ددددارب المصددددال  ا ددددرض 
إلد  إلد    مدرارات فدو ظد  ظدروط معيردة تدؤد مدرارات فدو ظد  ظدروط معيردة تدؤد الالأف   الخيدارات الممكردة التخداذ أف   الخيدارات الممكردة التخداذ إل  إل    اإلشارةاإلشارة

األلعددداب األلعددداب //رظريدددة المااريددداترظريدددة المااريددداتالدددر م مدددن ارتاددداط الدددر م مدددن ارتاددداط ًمددد  ًمددد  ال صدددو  ًمددد  الرتيجدددة المر وادددةت و ال صدددو  ًمددد  الرتيجدددة المر وادددةت و 
و يرودات إال أرىدا و يرودات إال أرىدا   االتسالو المعروفة كمعاة "الدداما اكدس" و"الادوكر" و"الاريددج والشدطرري"االتسالو المعروفة كمعاة "الدداما اكدس" و"الادوكر" و"الاريددج والشدطرري"

المتشدددعاة والمتداخمدددة فدددو المتشدددعاة والمتداخمدددة فدددو   تخدددوض فدددو مع دددالت أكثدددر جديدددة تتعمددد  االعالقدددات الدوليدددةتخدددوض فدددو مع دددالت أكثدددر جديدددة تتعمددد  االعالقدددات الدوليدددة
 ..الوقت ر سهالوقت ر سه
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معردد  الددّدارج معردد  الددّدارج لعاددة فددو وددذا السدديا  ال يعرددو اللعاددة فددو وددذا السدديا  ال يعرددو ال//الُمددراد اكممددة مااريدداتالُمددراد اكممددة مااريدداتفدد ن فدد ن   واالتددالوواالتددالو
فددو ظددد  فددو ظددد    األمثدد األمثدد الددذ  يمت ددو التسددمية والمددرحت اددد  المعردد  الجددد  فددو اختيدددار الخيددار الددذ  يمت ددو التسددمية والمددرحت اددد  المعردد  الجددد  فددو اختيدددار الخيددار 

 الاداو  المتا ة التو ت ر ىا المعاة فو العالقات الدولية.الاداو  المتا ة التو ت ر ىا المعاة فو العالقات الدولية.

ان العم  ًم  تمييم أ  رظرية فو  م  العالقدات الدوليدة ودو ا دد ان العم  ًم  تمييم أ  رظرية فو  م  العالقدات الدوليدة ودو ا دد : : األوميةاألومية: : أوالأوال
  المدرار   المدرار ارارا االتجدان وجميد  مدن ي دذ  صدا االتجدان وجميد  مدن ي دذ  صدلك  اا ث فدو ودذلك  اا ث فدو ودذ  امكانامكانذاته يعد من األومية ذاته يعد من األومية 

ومدددن وردددا جدددا ت ومدددن وردددا جدددا ت   ات المىمدددةتات المىمدددةتالددددولوت فرظريدددة المعادددة تعدددد ا دددد  رظريدددات اتخددداذ المدددرار الددددولوت فرظريدددة المعادددة تعدددد ا دددد  رظريدددات اتخددداذ المدددرار 
األوميدددة لتايدددان وتو دددي  مدددد  إمكاريدددة االًتمددداد ًميىدددا فدددو ت سدددير العالقدددات الدوليدددة األوميدددة لتايدددان وتو دددي  مدددد  إمكاريدددة االًتمددداد ًميىدددا فدددو ت سدددير العالقدددات الدوليدددة 

 لمرار.لمرار. دث وام االرساة لصار  ا دث وام االرساة لصار  اأو أو   والمرارات الدولية التو يجب اتخاذوا إزا  ق يةوالمرارات الدولية التو يجب اتخاذوا إزا  ق ية

المعاددة مددن المعاددة مددن //تدددور  ددو  مسددالة مىمددة ووددو ان رظريددة المااريدداتتدددور  ددو  مسددالة مىمددة ووددو ان رظريددة المااريددات: : اإلشددكاليةاإلشددكاليةثاريددًا: ثاريددًا: 
الرظريات التو تطا  من قا  الكثير مدن الساسدة الممارسدين لتسداًدوم فدو صدر  المدرار الرظريات التو تطا  من قا  الكثير مدن الساسدة الممارسدين لتسداًدوم فدو صدر  المدرار 

ورا يأتو التساؤ  ورا يأتو التساؤ    لكن مرطمماتىا وأسسىا تختمط ااختالط الالًاين والمدراين لىمت ومنلكن مرطمماتىا وأسسىا تختمط ااختالط الالًاين والمدراين لىمت ومن
 ة المااريات/المعاة ان ت سر لرا  رال العالقات الدولية؟ة المااريات/المعاة ان ت سر لرا  رال العالقات الدولية؟الرويس: و  يمكن لرظريالرويس: و  يمكن لرظري

يددة السددؤا  الرويسددو السددؤا  الرويسددو   وأثدداروأثددار يددة تسدداؤالت فًر مدد  الر ددو   أخددر أخددر تسدداؤالت فًر مدد  الر ددو ًو مدداوو رظريددة مدداوو رظريددة   االتددو:االتددو:ًو
مداوو مداوو   االتجاودات؟االتجاودات؟أو أو   مداوو أرمداط الرظريدة مدن  يدث األلعدابمداوو أرمداط الرظريدة مدن  يدث األلعداب  المعاة وجدذوروا ال كريدة؟المعاة وجدذوروا ال كريدة؟

كدة العالقدات الدوليدة فدو كدة العالقدات الدوليدة فدو ما مد  دقة الرظرية فو ت مي   ر ما مد  دقة الرظرية فو ت مي   ر ؟ وما وو مسمماتىا؟ ؟ وما وو مسمماتىا؟ أرواًىاأرواًىا
 الرس  الدولو؟الرس  الدولو؟

أسددس وقواًددد أسددس وقواًددد   أتمددنأتمددنتمددوم فر ددية الا ددث ًمدد  مددا يددأتو :   كممددا تمددوم فر ددية الا ددث ًمدد  مددا يددأتو :   كممددا ثالثددًا: ال ر ددية: ثالثددًا: ال ر ددية: 
  إمكاريددةإمكاريددةالمعاددة فددو ت سددير  ددرال العالقددات الدوليددة... كممددا مددا ازدادت المعاددة فددو ت سددير  ددرال العالقددات الدوليددة... كممددا مددا ازدادت //رظريددة المااريدداترظريددة المااريددات

 توق   رال صراع المرار وكشط مكامن قوة و عط الخصم فو السا ة الدولية((.توق   رال صراع المرار وكشط مكامن قوة و عط الخصم فو السا ة الدولية((.

 ت مي  جممة من األوداط اآلتية:ت مي  جممة من األوداط اآلتية:إل  إل    رسع  من خال  الا ثرسع  من خال  الا ث: : رااعًا: األوداطرااعًا: األوداط

 الدولية.الدولية.  ت سير العالقاتت سير العالقات  فوفو  رظرية المعاةرظرية المعاة  مكارةِ مكارةِ   ِإاارةُ ِإاارةُ   ووَ ووَ  -11
 وطايعتىا.وطايعتىا.  رظرية المعاة الدوليةرظرية المعاة الدوليةالتعرط ًم  ماوية التعرط ًم  ماوية  -22
 ..لصار  المرارلصار  المرار  أداووأداوواًتمادوا كرىي اًتمادوا كرىي إل  إل    الوقوط ًم  األسااب الم  يةالوقوط ًم  األسااب الم  ية -33
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 ..المعاةالمعاةالشىيرة فو األدب السياسو  و  الشىيرة فو األدب السياسو  و    واألسسواألسسذج والمماييس ذج والمماييس استعراض الرمااستعراض الرما -44
 ..ت مي  المعادالت الرا يةت مي  المعادالت الرا يةفو فو   الرظريةالرظريةالوقوط ًم  دور الوقوط ًم  دور  -55

تدددم االًتمدددداد ًمدددد  المدددرىي االسددددتمراوو فدددو ًمميددددة مال ظددددة تدددم االًتمدددداد ًمدددد  المدددرىي االسددددتمراوو فدددو ًمميددددة مال ظددددة   : المرىجيددددة:: المرىجيددددة:خامسددداً خامسددداً 
القات كمية إل  إل    الظواور وتجمي  الايارات ًن رظرية المااريات لمتوص الظواور وتجمي  الايارات ًن رظرية المااريات لمتوص  القات كمية ماادئ ًامة ًو ماادئ ًامة ًو

  فد األكاديمو صار  المرار وكذلل تم االًتماد ًمد  المدرىي االسدترااطو وذلدل لم اجدةفد األكاديمو صار  المرار وكذلل تم االًتماد ًمد  المدرىي االسدترااطو وذلدل لم اجدةتر تر 
الوقوط ًمد  اسدتمرا  تجدارب توظيدط الرظريدة وتطايماتىدا واسدترااط اإلجاادات  دو  الوقوط ًمد  اسدتمرا  تجدارب توظيدط الرظريدة وتطايماتىدا واسدترااط اإلجاادات  دو  إل  إل  

إمكارية استخدامىا فو ت مي  السياسة الدولية والمرارات الدولية فدو العالقدات الثراويدة فدو إمكارية استخدامىا فو ت مي  السياسة الدولية والمرارات الدولية فدو العالقدات الثراويدة فدو 
 ..الرس  الدولوالرس  الدولو

 ًا: الرطا : ًا: الرطا : سادسسادس

   يددث يددث  مددنمددن  الدوليددةالدوليددة  العالقدداتالعالقددات  فددوفددو  المااريات/المعاددةالمااريات/المعاددة  الرطددا  اظدداورةالرطددا  اظدداورة: يت دددد : يت دددد مو ددعياً مو ددعياً  -11
الساسددددة الساسددددة   ًمدددد ًمدددد   اقتصددددرتاقتصددددرت  وشددددكمياً وشددددكمياً   تتوآثارودددداوآثاروددددا  ومسددددمماتىا ورماذجىدددداومسددددمماتىا ورماذجىددددا  وطايعتىدددداوطايعتىددددا  فمسدددد تىافمسدددد تىا

 ..الالًاين فو السا ة الدولية ممثمين لمصال  دولىمالالًاين فو السا ة الدولية ممثمين لمصال  دولىم
ليددة فدو الرسدد  الددولو فددو ليددة فدو الرسدد  الددولو فددو كد  ال راكدات الدو كد  ال راكدات الدو   ليشددم ليشددم   الرطدا الرطدا   اتسدد اتسدد : : المكاريدةالمكاريدة  ال ددودال ددود -22

 استراتيجية. استراتيجية. أو أو   سياسيةسياسية-أ  امعة جيو أ  امعة جيو 
 مختم ة ااختالط األمثمة التطايمية.مختم ة ااختالط األمثمة التطايمية.   مب مب  ًم ًم   الا ثالا ث  ركزركز: : الزماريةالزمارية  ال دودال دود -33

المعادة فدو العالقدات المعادة فدو العالقدات //رظريدة المااريداترظريدة المااريداتالا دث الموسدوم ادد" الا دث الموسدوم ادد" : يتراو  : يتراو  سااعًا: الىيكميةسااعًا: الىيكمية
: : ما ثدينما ثدينإلد  إلد    لِيرمسدمِ لِيرمسدمِ ة المعادة الدوليدةت ة المعادة الدوليدةت الرزاًات فو العالقات الدولية وفمًا لرظريالرزاًات فو العالقات الدولية وفمًا لرظري  ""((الدوليةالدولية

يدددةاأَلو  جدددا  اعردددوان: اأَلو  جدددا  اعردددوان:  يدددةرظريدددة المااريدددات الماويدددة والرًو : :   مطمادددين: اأَلو مطمادددين: اأَلو   إلددد إلددد   ليرمسدددمليرمسدددم  تترظريدددة المااريدددات الماويدددة والرًو
واسددددتكمااًل لِمدددددا واسددددتكمااًل لِمدددددا   تتةة/المعاددددد/المعادددددالماارياتالمااريات  يددددةيددددةرًورًووالثدددددارو: والثدددددارو:   تتالمااريات/المعاددددةالمااريات/المعاددددة  التعريددددط ارظريدددددةالتعريددددط ارظريدددددة

ظريدددة المااريدددات ادددين ظريدددة المااريدددات ادددين رر  ::الثددداروالثدددارو  الما دددثالما دددث  الثدددارو والدددذ  ًردددون اددددالثدددارو والدددذ  ًردددون ادددد  الم دددورالم دددورَم ددد ت جددداَ  َم ددد ت جددداَ  
  ت والثدداروت والثدداروالمااريدداتالمااريددات  رظريددةرظريددة  مسددمماتمسددممات: : األو األو ت ت مطماددينمطماددينإلدد  إلدد    ليرمسددمليرمسددم  تتالمسددممات والتمييمدداتالمسددممات والتمييمددات
 الرتاوي.الرتاوي.المو  رختم اىا ا ثرا اجممة من المو  رختم اىا ا ثرا اجممة من   ت وص وةت وص وة/المعاة/المعاةتمييم رظرية الماارياتتمييم رظرية المااريات
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 األولاملبحث 
 نظرية املباريات املاهية والنوعية

ال دداًمين ال دداًمين إلدد  إلدد    الرظددرالرظددرتعرددو تعرددو فىددو فىددو تت تت ارطالقددًا مددن اسددتمرا  رظريددة المااريدداارطالقددًا مددن اسددتمرا  رظريددة المااريددا  
ت وودذا الوصدط كدان  دافزًا ت وودذا الوصدط كدان  دافزًا فو اطار المعاة  قواًد و دود والًادين(فو اطار المعاة  قواًد و دود والًادين(  العالقات الدوليةالعالقات الدوليةفو فو 

ىدددا التدددو تت دددرع مرىدددا وودددو تشددديد اراوىدددا  ىدددا التدددو تت دددرع مرىدددا وودددو تشددديد اراوىدددا لم دددوص فدددو ًمددد  الرظريدددة والا دددث ًدددن فرًو لم دددوص فدددو ًمددد  الرظريدددة والا دددث ًدددن فرًو
اعيدددًا اعيدددًا   ىداىدامتوالدددةت إذ لدم يكدن مددن اليسدير التراددؤ ا راكمتوالدددةت إذ لدم يكدن مددن اليسدير التراددؤ ا راك  أرواًىداأرواًىداالعالقداتوت فكارددت العالقداتوت فكارددت -الرظدر الرظدر 

ًددن التخصدديص والتشددخيص لتمددل ال ددروعت فاارددت ًمدد  الكثيددر مالمدد  الاىجددة واالرتيدداح ًددن التخصدديص والتشددخيص لتمددل ال ددروعت فاارددت ًمدد  الكثيددر مالمدد  الاىجددة واالرتيدداح 
سا  لت سدير ذلدل المعطد   تد  سا  لت سدير ذلدل المعطد   تد  الالإل  إل    لموصو لموصو   األرواعاألرواعيستد  ًم  تمل يستد  ًم  تمل أو أو   ووو يستراطووو يستراط

ارا  ممتراات تكش ت ًردوا اإلشكاليات ارا  ممتراات تكش ت ًردوا اإلشكاليات إل  إل    ظن الاعض مرىم أن ذلل الجىد سيوصمىمظن الاعض مرىم أن ذلل الجىد سيوصمىم
دفعىم لالًتماد ًمد  ردوع دون  يدرنت دفعىم لالًتماد ًمد  ردوع دون  يدرنت ووو ما ووو ما ت ت عالقات الدوليةعالقات الدوليةالمتشعاة التو تكتظ اىا الالمتشعاة التو تكتظ اىا ال

( ( ال مادات الدوليدةال مادات الدوليدةفدو  فدو  فو ت سير المواجىدات ًمد  فو ت سير المواجىدات ًمد    األساسيةاألساسية  األولويةاألولويةليكون وو صا ب ليكون وو صا ب 
 الما ث ًم  الر و االتو: الما ث ًم  الر و االتو: تمسيم تمسيم إل  إل    ت ووذا ما دفعرات ووذا ما دفعراان ص  التعايران ص  التعاير

 املطلب األول
 املباريات/اللعبةبنظرية التعريف 

الترافسددية الترافسددية   األلعدداباأللعددابفددو العالقددات الدوليددة مددن فددو العالقددات الدوليددة مددن   األلعدداباأللعدداب//لمااريدداتلمااريدداتاسددتراطت رظريددة ااسددتراطت رظريددة ا
التددو رمارسددىا التددو رمارسددىا   األلعدداباأللعددابفددو الم ددمونت فددالكثير مددن فددو الم ددمونت فددالكثير مددن   تتواختم ددواختم دد  التددو تماراددت معىددا شددكميًاتالتددو تماراددت معىددا شددكميًات

والاريددجت والشدطرري تتمدارب كثيدرًا والمرافسدات ال واريدة والجدليدة والاريددجت والشدطرري تتمدارب كثيدرًا والمرافسدات ال واريدة والجدليدة   لمترفيهت مث  : الادوكرتلمترفيهت مث  : الادوكرت
  اإلثدارةاإلثدارةالتو تجعد  الكثيدر يجددون فيىدا التو تجعد  الكثيدر يجددون فيىدا   األسااباألسااب د  د ووو اووو ات ت فو العالقات الدوليةفو العالقات الدولية  واألداويةواألداوية

   ((1  والجاذاية.والجاذاية.

فددو المدددرن فددو المدددرن اددرزت اددرزت   األولدد األولدد جددذوروا جددذوروا ان ان وان الددذ  يتتادد  الجددذور التاريخيددة لىددا يجددد وان الددذ  يتتادد  الجددذور التاريخيددة لىددا يجددد 
ًمدد  يددد ًددالم الريا دديات "اميدد  ًمدد  يددد ًددالم الريا دديات "اميدد  كارددت كارددت ادددايات تامددور فكرتىددا المرىجيددة ادددايات تامددور فكرتىددا المرىجيددة إذ إن إذ إن   العشددرينتالعشددرينت

                                                           

(1)  Hector Correa , Game Theory as an Instrument for the Analysis of 

International Relations, at :  

www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol14.../14-2hector.pdf 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol14.../14-2hector.pdf
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ظىددددرت أولدددد  ظىددددرت أولدددد    اقتصدددداديًات اذاقتصدددداديًات اذ  وأخددددذت تطاددد  فددددو العالقددددات الدوليدددةوأخددددذت تطاددد  فددددو العالقددددات الدوليدددة  19211921اوريددد " ًددددام اوريددد " ًددددام 
رظريددة األلعدداب رظريددة األلعدداب   فدو كتدداب ًروارده: فدو كتدداب ًروارده:   19441944التطايمدات االقتصددادية لرظريدة األلعدداب ًددام التطايمدات االقتصددادية لرظريدة األلعدداب ًددام 

ان مدا امتدّدت  ( الذ ( الذ والسمول االقتصاد والسمول االقتصاد  ان مدا امتدّدتأّل ه "مور ن سترن"ت و"فون ريومان" وسدًر إلد  إلد    أّل ه "مور ن سترن"ت و"فون ريومان" وسدًر
راش" راش" سياسيًات اعد ذلل تم تطويروا من قا  العالم الريا و "جون سياسيًات اعد ذلل تم تطويروا من قا  العالم الريا و "جون    م  العالقات الدولية م  العالقات الدولية

ف ددازت ف ددازت   ((1  ًمدد  اثرودداتًمدد  اثروددات  19941994مرتصددط المددرن العشددرين ف صدد  ًمدد  جدداوزة روادد  سددرة مرتصددط المددرن العشددرين ف صدد  ًمدد  جدداوزة روادد  سددرة 
فددددوز كدددد  مددددن "جددددون وارسددددارو" فددددوز كدددد  مددددن "جددددون وارسددددارو" السدددديما اعددددد السدددديما اعددددد ًمدددد  اوتمددددام ًددددالمو كايددددر ًمدددد  اوتمددددام ًددددالمو كايددددر وددددذن الرظريددددة وددددذن الرظريددددة 

"رواددرت ج. "رواددرت ج.   و"ريرىددارد سدديميتين" اجدداوزة روادد  فددو االقتصدداد فيىددات ومددن ثددم رممىددا كدد  مددنو"ريرىددارد سدديميتين" اجدداوزة روادد  فددو االقتصدداد فيىددات ومددن ثددم رممىددا كدد  مددن
ات السياسدددية الدوليدددة لي صدددال ًمددد  الجددداوزة ات السياسدددية الدوليدددة لي صدددال ًمددد  الجددداوزة العالقدددالعالقدددإلددد  إلددد    اومدددان" "تومددداس س. شددديمري"تاومدددان" "تومددداس س. شددديمري"ت

     ((2  كذال.كذال.

المرافسدددين مدددن اجددد  المرافسدددين مدددن اجددد    –ًردددد دراسدددة مرافسدددات المرددداظرين ًردددد دراسدددة مرافسدددات المرددداظرين   األوميدددةاألوميدددةوتظىدددر وتدددزداد وتظىدددر وتدددزداد 
وان جووروا ال يموم ًم  وصط سمول الساسة الالًاين وان جووروا ال يموم ًم  وصط سمول الساسة الالًاين   ((3  تتاآلخراآلخرالمر عة ًم   ساب المر عة ًم   ساب 
جىددة ردود جىددة ردود لكدد  الًددب فددو موالكدد  الًددب فددو موا  األمثدد األمثدد السددعو لمعرفددة السددمول السددعو لمعرفددة السددمول إلدد  إلدد    فمددطت ادد  يتعددد  ذلددلفمددطت ادد  يتعددد  ذلددل

مدن جاردب كد  الًدب مدن جاردب كد  الًدب   األمثد األمثد ال ع  المتوقعة مدن جاردب رظيدرن الخصدمت ويتمثد  السدمول ال ع  المتوقعة مدن جاردب رظيدرن الخصدمت ويتمثد  السدمول 
 دددد  دددد     أدردددأدردددإلددد  إلددد    اقصددد   دددد ممكدددن وتمميددد  الخسددداوراقصددد   دددد ممكدددن وتمميددد  الخسددداورإلددد  إلددد    فدددو م اولدددة لتعظددديم المكاسدددبفدددو م اولدددة لتعظددديم المكاسدددب

 ( ( 4  ممكن.ممكن.

متطورة فو مجا  الت مي  الرظر  لمعالقات الدوليةت و تموم متطورة فو مجا  الت مي  الرظر  لمعالقات الدوليةت و تموم ووو تستخدم أساليب ووو تستخدم أساليب 
وقيدددداس وقيدددداس   األاعدددداداألاعددددادافترا دددديًات ات ميدددد  افترا دددديًات ات ميدددد    رسددددمىارسددددمىااالمرافسددددات و االمرافسددددات و   فددددو جارددددب اخددددر ًمدددد  التراددددؤفددددو جارددددب اخددددر ًمدددد  التراددددؤ

                                                           

ب، نظشّةة اللؼة م دمذدةة رظةْشا رةذاس، دهعغةة ىنةذاًُ ب، نظشّةة اللؼة م دمذدةة رظةْشا رةذاس، دهعغةة ىنةذاًُ كْن بْنمٌس، تشرمة : نزٌٍ ػبذ المطلكْن بْنمٌس، تشرمة : نزٌٍ ػبذ المطل  ((1))

 6161صص  ،،61126112، الم ىشا، ، الم ىشا، 11للتؼلْم ًالخم فة،طللتؼلْم ًالخم فة،ط

دّن  ى تف دكةِ، نظشّةة المب سّة ي فةِ ػ رة ي ئيعةشالْوئ الذًلْةة فةِ تةٌ  ػ ر تية  دةغ دً  دّن  ى تف دكةِ، نظشّةة المب سّة ي فةِ ػ رة ي ئيعةشالْوئ الذًلْةة فةِ تةٌ  ػ ر تية  دةغ دً    ((6))

  ،،61126112، ، 1111الزةةٌاس، دزلةةة دشكةةض الذساعةة ي ال،لغةةطْنْة، دشكةةض الذساعةة ي ال،لغةةطْنْة، الؼةةذد: الزةةٌاس، دزلةةة دشكةةض الذساعةة ي ال،لغةةطْنْة، دشكةةض الذساعةة ي ال،لغةةطْنْة، الؼةةذد: 

 ..2222صص

، ، 11صاّةةذ ػبْةةذب دظةةب س، الغْ عةةة الذًلْةةة، بةةْن النظشّةةة ًالمم سعةة ي، داس الةةشًاد للطب ػةةة، ط صاّةةذ ػبْةةذب دظةةب س، الغْ عةةة الذًلْةةة، بةةْن النظشّةةة ًالمم سعةة ي، داس الةةشًاد للطب ػةةة، ط   ((2))

 ..  181181  -182182صص  ،،61166116لْبْ ، لْبْ ،   –طشابلظ طشابلظ 

، ، 61116111عؼذ صمِ تٌفْق، دبة د  الؼ رة ي الذًلْةة، ر دؼةة ب،ةذاد، كلْةة الؼلةٌس الغْ عةْة، ب،ةذاد، عؼذ صمِ تٌفْق، دبة د  الؼ رة ي الذًلْةة، ر دؼةة ب،ةذاد، كلْةة الؼلةٌس الغْ عةْة، ب،ةذاد،   ((4))

 ..  196196صص
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  المرطميدة والعمالريدةت ام اكداةالمرطميدة والعمالريدةت ام اكداة  األولويدةاألولويدةالمؤثراتت واختاار الاداو  والم ا مة ايرىا  سب المؤثراتت واختاار الاداو  والم ا مة ايرىا  سب 
واسدددعة لصدددار  واسدددعة لصدددار    ت فىدددو تعطدددو مسدددا ةت فىدددو تعطدددو مسدددا ةالمسدددتما  فدددو  دددو  المعطيددداتالمسدددتما  فدددو  دددو  المعطيدددات  واستشدددراطواستشدددراطالواقددد  الواقددد  
فالىددط الدرويس فالىددط الدرويس   ((1   يدر المتوقد . يدر المتوقد .  فو ادارل المخاطر وتوقد فو ادارل المخاطر وتوقد   اً اً فمفمت وتعطيه أت وتعطيه ألممراورةلممراورة  المرارالمرار

لىذن الرظرية ترشيد االختيار من اين الاداو  المتوفرة التدو ت رزودا المواقدط الترافسدية فدو لىذن الرظرية ترشيد االختيار من اين الاداو  المتوفرة التدو ت رزودا المواقدط الترافسدية فدو 
 ((2  العالقات الدولية.العالقات الدولية.  إدارةإدارةفو فو   العمم والمعرفةالعمم والمعرفة  أص ابأص ابالعالقات الدوليةت وورا يظىر دور العالقات الدوليةت وورا يظىر دور 

دة مدن العمميدات العمميدة الىادفدةت  دة مدن العمميدات العمميدة الىادفدةت ولكورىا مجمًو ي لدراسدة سدمول ي لدراسدة سدمول تصد  كدرىتصد  كدرى  ف رىداف رىداولكورىا مجمًو
دولدددو دولدددو لكددد  طدددرط لكددد  طدددرط   األف ددد األف ددد ًمددد  السدددمول ًمددد  السدددمول   واالسدددتدال واالسدددتدال صدددراع المدددرار فدددو  مادددة التردددازعت صدددراع المدددرار فدددو  مادددة التردددازعت 

اسدددددتجاايه لتاردددددو اسدددددتجاايه لتاردددددو   أفعدددددا أفعدددددا وتمدددددل االًتادددددارات تولددددد ردود وتمدددددل االًتادددددارات تولددددد ردود   ((3ت ت الًددددب فدددددو السياسدددددة الدوليددددةالًددددب فدددددو السياسدددددة الدوليددددة
استراتيجية تكشط الستار ًن المااريات افترا يًا ويتدرل التكتيدل لممواقدط ليكشدط ًرىدا استراتيجية تكشط الستار ًن المااريات افترا يًا ويتدرل التكتيدل لممواقدط ليكشدط ًرىدا 

الجًا لمم اجوة  لمتطمااتلمتطماات  فو ال ماة استجااةفو ال ماة استجااة الجًا لمم اجوةالمر مة ًو    ((4  الصدمة. الصدمة. أو أو   المر مة ًو

ددددة مددددن الرمدددداذج والطريمددددة  ددددة مددددن الرمدددداذج والطريمددددة ومددددن ورددددا يمكددددن وصددددط رظريددددة المعاددددة اارىددددا: مجمًو ومددددن ورددددا يمكددددن وصددددط رظريددددة المعاددددة اارىددددا: مجمًو
يدة   العمميدة لدراسدة سدمول صدراع المددرارالعمميدة لدراسدة سدمول صدراع المددرار  واألسداليبواألسداليب يدة المرداظرين وفمدًا لرًو   لممادداراةتلممادداراةتلمواقدط لمواقدط ااالمرداظرين وفمدًا لرًو

 ((5    ديًا.ديًا.اقتصااقتصادقة فو  م  العالقات الدولية دقة فو  م  العالقات الدولية   وأكثروأكثرووو تدخ  اشك  كاير ووو تدخ  اشك  كاير 

دددة مدددن التعري دددات دددة مدددن التعري ددداتولتعريدددط الرظريدددة ف رردددا رمدددط ًمددد  مجمًو وقدددد ًدددرط "مدددارتن وقدددد ًدددرط "مدددارتن ت ت ولتعريدددط الرظريدددة ف رردددا رمدددط ًمددد  مجمًو
  إرىداإرىداأو أو   شوايل" رظرية المعب اارىا:  طريمة لدراسة صراًة المرار فو  االت الصدراع(.شوايل" رظرية المعب اارىا:  طريمة لدراسة صراًة المرار فو  االت الصدراع(.

رظرية معرية اأو اع يكون السمول األف   لك  طرط معتمددًا ًمد  قدرتده ًمد  توقد  رظرية معرية اأو اع يكون السمول األف   لك  طرط معتمددًا ًمد  قدرتده ًمد  توقد    

                                                           

ر ي الغْ عْة الذًلْة، دساعة فِ االطٌ  ًالنظشّ ي، راي الغ عةو ر ي الغْ عْة الذًلْة، دساعة فِ االطٌ  ًالنظشّ ي، راي الغ عةو اعم ػْو طبشُ دملذ، الؼ اعم ػْو طبشُ دملذ، الؼ   ((1))

 ..  2222صص  ،،19811981، الكٌّت، ، الكٌّت، 11للطب ػة ًالنشش ًالتٌصّغ، ط للطب ػة ًالنشش ًالتٌصّغ، ط 

اعم ػْو طبشُ دملذ، نظشّة الغْ عة الذًلْة، دساعة تضلْلْةة دم سنةة، دنشةٌساي راي الغ عةو، اعم ػْو طبشُ دملذ، نظشّة الغْ عة الذًلْة، دساعة تضلْلْةة دم سنةة، دنشةٌساي راي الغ عةو،   ((6))

 ..642642، ص، ص19811981، الكٌّت، ، الكٌّت، 11طط

 ..  192192صص  ،،عؼذ صمِ تٌفْق، دظذس عبق ركشهعؼذ صمِ تٌفْق، دظذس عبق ركشه  ((2))

ى شم صغْن ن طش المضنك، دٌعٌػة المظطلض ي االداسّة ًاالرتم ػْة ًاالرتظ دّة ًالتز سّة، ى شم صغْن ن طش المضنك، دٌعٌػة المظطلض ي االداسّة ًاالرتم ػْة ًاالرتظ دّة ًالتز سّة،   ((4))

 ..112112صص  ،،61186118دطبمة المغ صة، الم ىشا، دطبمة المغ صة، الم ىشا، 

 ..  642642صص  اعم ػْو طبشُ دملذ، نظشّ ي الغْ عة الذًلْة، دظذس عبق ركشه،اعم ػْو طبشُ دملذ، نظشّ ي الغْ عة الذًلْة، دظذس عبق ركشه،  ((1))
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  وألعددددابوألعددددابيعرددددو التمييددددز اددددين األلعدددداب االسددددتراتيجية يعرددددو التمييددددز اددددين األلعدددداب االسددددتراتيجية   ت ووددددذات ووددددذااآلخددددراآلخددددرمددددا سددددي عمه الطددددرط مددددا سددددي عمه الطددددرط 
   ((1  ال ظ(.ال ظ(.

  الالًاددون:الالًاددون:: : ((2  ت مرىددات مرىددااألساسدديةاألساسدديةعراصددر عراصددر الالوي تددرض ت ميدد  المعاددة وجددود جممددة مددن وي تددرض ت ميدد  المعاددة وجددود جممددة مددن 
والتعميمددات والتعميمددات   واألًددراطواألًددراطال ددوااط ال ددوااط -وددو المواًددد وددو المواًددد   قواًددد المعددب:قواًددد المعددب:ووددم الساسددة الم دداورينت و ووددم الساسددة الم دداورينت و 

  ننالالًاديالالًادي: ًددد : ًددد ((3  مدن  يدثمدن  يدث  التو ت كم المااريداتت وتمييدد الخيدارات المتا دة لكد  الًدبالتو ت كم المااريداتت وتمييدد الخيدارات المتا دة لكد  الًدب
يدددة المدددرارات ودرجدددة   األساسدددييناألساسددديين يدددة المدددرارات ودرجدددة والثدددارويين والاددددال ت واالسدددتراتيجيات المصدددرح اىدددات ورًو والثدددارويين والاددددال ت واالسدددتراتيجيات المصدددرح اىدددات ورًو
الدور المرسوم لك  الًب  من ال ري  لمظ ر اال وزت ووذا رون التراس  ادين الدور المرسوم لك  الًب  من ال ري  لمظ ر اال وزت ووذا رون التراس  ادين و و تراسمىات تراسمىات 
  تيجية:تيجية:االسددترااالسددترات و ت و المادداراةالمادداراةالددذ  يدددير الددذ  يدددير   األًمدد األًمدد وصددار  المددرار وصددار  المددرار ت ت ال ريدد  الددذ  يمعددبال ريدد  الددذ  يمعددب  أً ددا أً ددا 

دارةالتدددو رسدددمت التدددو رسدددمت  دارةوا  افترا ددديًا وفمدددًا لجممدددة مدددن الخطدددط الموافمدددة مددد  افترا ددديًا وفمدددًا لجممدددة مدددن الخطدددط الموافمدددة مددد    الماددداراةالماددداراةالمعادددة قاددد  المعادددة قاددد    وا 
  لدددا لدددا والتمدويم المسدتمر والتمدويم المسدتمر   تتوالمسخرة لكد  الوسداو  والمطعمدة االت ذيدة العكسديةوالمسخرة لكد  الوسداو  والمطعمدة االت ذيدة العكسدية  اإلمكاراتاإلمكارات

ًددن ًددن   الراتجددةالراتجددة  الم صددمة:الم صددمة:إلدد  إلدد    ي  ددوي  ددو  المادداراة ووددذاالمادداراة ووددذالت ميدد  الىدددط المرشددود مددن خددوض لت ميدد  الىدددط المرشددود مددن خددوض 
و تدؤد  دور فاًد  فدو و تدؤد  دور فاًد  فدو تدتدالال  االمعمومدات:االمعمومدات:  معيرة فدو الماداراةت التدو تتدأثرمعيرة فدو الماداراةت التدو تتدأثر  اتااع استراتيجيةاتااع استراتيجية

 ((4. . مرىا فو التكتيلمرىا فو التكتيل  واإلفادةواإلفادةًممية تمييم االستراتيجية ًممية تمييم االستراتيجية 

مخطدددط لىدددا ...كممدددا مخطدددط لىدددا ...كممدددا   الماددداراةالماددداراة  كممدددا كاردددت   كممدددا كاردددت   ((5  ت كمىدددات مرىدددا: ت كمىدددات مرىدددا:   قدددوارينقدددوارينولمرظريدددة ولمرظريدددة 
مخطددط لىدددا مخطددط لىدددا  يدددر  يدددر   المادداراةالمادداراةمرظمدددةت ورتاوجىددا م ددمورة((ت و  كممدددا كارددت مرظمدددةت ورتاوجىددا م ددمورة((ت و  كممدددا كارددت   إدارتىدداإدارتىدداكارددت كارددت 

((ت و  مددن يسددتخدم المرطدد  فددو التعامدد  مدد  ((ت و  مددن يسددتخدم المرطدد  فددو التعامدد  مدد  المادداراةالمادداراة...كممددا كارددت الرتيجددة وددو خسددارة ...كممددا كارددت الرتيجددة وددو خسددارة 
كممدا ازداد ًددد كممدا ازداد ًددد   الرظيرت ي من ال وز ال كر ت وي م  ق زات فو الجارب الميدارو((ت و الرظيرت ي من ال وز ال كر ت وي م  ق زات فو الجارب الميدارو((ت و 

                                                           

ِ، النظشّةة ي المترةة سبة فةةِ ِ، النظشّةة ي المترةة سبة فةةِ رمةةْظ دًستةةِ ً ًسًبةةشي ب لغةةت،شا:، تشرمةةة: ًلْةةذ ػبةةذ الضةةرمةةْظ دًستةةِ ً ًسًبةةشي ب لغةةت،شا:، تشرمةةة: ًلْةةذ ػبةةذ الضةة  ((1))

 ..221221صص  ،،19811981، الكٌّت، ، الكٌّت، 11الؼ ر ي الذًلْة، ك ظمة للنشش ًالتشرمة ًالتٌصّغ، طالؼ ر ي الذًلْة، ك ظمة للنشش ًالتشرمة ًالتٌصّغ، ط

ص دذ اصمذ دٌعَ ى شم، نظشّة المب سّ ي، ًدًسى  فِ تضلْو الظشاػ ي الذًلْة دغ تطبْق ػلَ ص دذ اصمذ دٌعَ ى شم، نظشّة المب سّ ي، ًدًسى  فِ تضلْو الظشاػ ي الذًلْة دغ تطبْق ػلَ   ((6))

 )ص(.)ص(.صص  ،،19841984الظشاع الؼشبِ )اإلعشالْلِ(، دكتبة دذبٌلِ، الم ىشا، الظشاع الؼشبِ )اإلعشالْلِ(، دكتبة دذبٌلِ، الم ىشا، 

أًي أًي   6161ذ بٌش سم بٌلٌدانِ، بضٌث الؼملْ ي ًأىمْتي  فِ اتخ ر المةشاساي اإلداسّةة، ر دؼةة ذ بٌش سم بٌلٌدانِ، بضٌث الؼملْ ي ًأىمْتي  فِ اتخ ر المةشاساي اإلداسّةة، ر دؼةة خ لخ ل  ((2))

 عكْكذا، الزضالش، بضج دت س ػلَ الشابط االتِ:عكْكذا، الزضالش، بضج دت س ػلَ الشابط االتِ:  19111911

https://www.kantakji.com/media/2027/f249.doc   

 191191صص  ، دظذس عبق ركشهُ،، دظذس عبق ركشهُ،عؼذ صمِ تٌفْقعؼذ صمِ تٌفْق  ((4))

رةةةْمظ دْللةةةش، نظشّةةةة المب سّةةة ي فةةةِ االداسا ًالم، ًتةةة ي، خ طةةة ي كتةةةب المةةةذّش ًسرةةة   رةةةْمظ دْللةةةش، نظشّةةةة المب سّةةة ي فةةةِ االداسا ًالم، ًتةةة ي، خ طةةة ي كتةةةب المةةةذّش ًسرةةة     ((1))

 ..  88-11صص  ،،61126112، تمٌص، ، تمٌص،   612612االػم  ، الششكة الؼشبْة لألػ س الؼلمِ، الؼذد،االػم  ، الششكة الؼشبْة لألػ س الؼلمِ، الؼذد،

https://www.kantakji.com/media/2027/f249.doc
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اسددتخدام المعاددة((ت والجميدد  يتسددم  االمعرفددة ليكددون المددارون وددو:   كممددا اسددتخدام المعاددة((ت والجميدد  يتسددم  االمعرفددة ليكددون المددارون وددو:   كممددا   ازدادازدادًاددين ًاددين الالالال
ت وكذلل ت وكذلل لرا لرا زادت فرصتل اازادت فرصتل ااكمما اكمما اال ميمية ال ميمية   مموماتل وقدرتلمموماتل وقدرتلاا  اآلخراآلخرلطرط لطرط قمت معرفة اقمت معرفة ا

زادت فرصددددل اددددال وز((ت الن المعرفددددة تارددددو رؤيددددة زادت فرصددددل اددددال وز((ت الن المعرفددددة تارددددو رؤيددددة   اآلخددددراآلخددددركممددددا زادت معرفتددددل اددددالطرط كممددددا زادت معرفتددددل اددددالطرط 
 ((1    ..لممااراةلممااراةمستمامية مستمامية 

اذ كاردددت ثراويدددة اذ كاردددت ثراويدددة   ((2  فدددو رىايدددة المعادددةت ًمددد  الر دددو االتدددو :فدددو رىايدددة المعادددةت ًمددد  الر دددو االتدددو :  الماددداراةالماددداراةوتكدددون رتددداوي وتكدددون رتددداوي 
يمتىا صددد ريةت اذ كاردددت ثراويدددة خالفيدددة رسددداية  صددديمتىا  يدددر يمتىا صددد ريةت اذ كاردددت ثراويدددة خالفيدددة رسددداية  صددديمتىا  يدددر خالفيدددة ًاليدددة تكدددون  صدددخالفيدددة ًاليدددة تكدددون  صددد

 ص ريةت وتتأثر الرتيجتين االوقتت وطاا  الموقط.ص ريةت وتتأثر الرتيجتين االوقتت وطاا  الموقط.

ت ميدد  العالقددات الدوليددة فددو إطددار رظريددة المااريددات يمددوم ًمدد  ت ميدد  العالقددات الدوليددة فددو إطددار رظريددة المااريددات يمددوم ًمدد  إلدد  إلدد    ووددذا يرشدددراووددذا يرشدددرا
أسددددداس التعامددددد  مددددد  ودددددذن الرظريدددددة كرظريدددددة اسدددددتراتيجية التخددددداذ المدددددرارات فدددددو مواقدددددط أسددددداس التعامددددد  مددددد  ودددددذن الرظريدددددة كرظريدددددة اسدددددتراتيجية التخددددداذ المدددددرارات فدددددو مواقدددددط 

فدددو م اولدددة لترشددديد االختيدددار مدددن ادددين الادددداو  المراريدددة المختم دددة التدددو فدددو م اولدددة لترشددديد االختيدددار مدددن ادددين الادددداو  المراريدددة المختم دددة التدددو   الصدددراع الصدددراع //الردددزاعالردددزاع
دددة مدددن  دددة مدددن تطر ىدددا تمدددل المواقدددط الصدددراًيةت ومدددن ثدددم ت تدددرض ودددذن الرظريدددة وجدددود مجمًو تطر ىدددا تمدددل المواقدددط الصدددراًيةت ومدددن ثدددم ت تدددرض ودددذن الرظريدددة وجدددود مجمًو
متخددذ  المددرارات الددذين تتددداخ  أودددافىم تجددان مع ددمة مددات اشددرط تددوفر لكدد  وا ددد مددرىم متخددذ  المددرارات الددذين تتددداخ  أودددافىم تجددان مع ددمة مددات اشددرط تددوفر لكدد  وا ددد مددرىم 

   سيطر رساية ًم  الموقط الذ  يتعاممون جميعًا معه.سيطر رساية ًم  الموقط الذ  يتعاممون جميعًا معه.

أ  موقدط دولدو يتكدون مدن الًادين ومدن أ  موقدط دولدو يتكدون مدن الًادين ومدن فد ن فد ن   وفدو خ دم ودذن المااريدات الدوليدةوفدو خ دم ودذن المااريدات الدوليدة
قواًد تت كم فو طريمة المعب وتت دد مراكز المرتصرين والخاسرين تاعًا لىات ويكون فو قواًد تت كم فو طريمة المعب وتت دد مراكز المرتصرين والخاسرين تاعًا لىات ويكون فو 
 دوزة كدد  الًدب قدددر معدين مددن المدوارد التددو تعدين قواًددد المعادة وطريمددة اسددتخدامىا أ   دوزة كدد  الًدب قدددر معدين مددن المدوارد التددو تعدين قواًددد المعادة وطريمددة اسددتخدامىا أ  

سيتم توظي ىا فدو المااريدات الدوليدةت وطامدًا لىدذن سيتم توظي ىا فدو المااريدات الدوليدةت وطامدًا لىدذن أو أو   تمتمممومات الموة اك  اشكالىا التو يممومات الموة اك  اشكالىا التو ي
الالًددب وددو الو دددة األساسددية فددو الت ميدد ت السدديما فددو ظدد  توسدد  م ىددوم الالًددب وددو الو دددة األساسددية فددو الت ميدد ت السدديما فددو ظدد  توسدد  م ىددوم فدد ن فدد ن   الرظريددةالرظريددة

ال واًددد  الدوليدددة وال واًددد  مدددن  يدددر الددددو  فدددو الرسددد  الددددولوت ولددديس شدددرطًا ان يكدددون ال واًددد  الدوليدددة وال واًددد  مدددن  يدددر الددددو  فدددو الرسددد  الددددولوت ولددديس شدددرطًا ان يكدددون 
  ادددين ال ددداًمين فدددوادددين ال ددداًمين فدددوالددددا  ًمددد  الالًالددددا  ًمددد  الالً  معردددو ت امددددر الم ىدددوممعردددو ت امددددر الم ىدددومأو أو   الالًدددب شدددخص طايعدددوالالًدددب شدددخص طايعدددو

 ((3  العالقات الدولية.العالقات الدولية.
                                                           

 ..  88صص  رْمظ دْللش، دظذس عبق ركشه،رْمظ دْللش، دظذس عبق ركشه،  ((1))

 ..  641641  -642642صص  دظذس عبق ركشه،دظذس عبق ركشه،اعم ػْو طبشُ دملذ، نظشّ ي الغْ عة الذًلْة، اعم ػْو طبشُ دملذ، نظشّ ي الغْ عة الذًلْة،   ((6))

، المةة ىشا، ، المةة ىشا، 11يعةةم ػْو طةةبشُ دملةةذ، الؼ رةة ي الغْ عةةْة الذًلْةةة النظشّةةة ًالٌارةةغ، المكتبةةة االك دّمْةةة، طيعةةم ػْو طةةبشُ دملةةذ، الؼ رةة ي الغْ عةةْة الذًلْةةة النظشّةةة ًالٌارةةغ، المكتبةةة االك دّمْةةة، ط  ((2))

 ..6161-6262صص  ،،61116111
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 املطلب الثاني
 ةاملباريات/اللعبأنواع 

يددة والمواصدد ات المويددة فددو رددوع المعاددة المختددارة  يددة والمواصدد ات المويددة فددو رددوع المعاددة المختددارة ان لمرًو الدوليددة الدوليددة ت دداًالت ت دداًالت الال  إلدارةإلدارةان لمرًو
قواًدددد قواًدددد التدددو تددددخ  فدددو التدددو تددددخ  فدددو   األرمددداطاألرمددداط  ت فعمددد  الدددر م مدددن كدددمت فعمددد  الدددر م مدددن كدددماالرظريدددةاالرظريدددةدور فاًددد  فدددو الدددت كم دور فاًددد  فدددو الدددت كم 

ية الم  مة ف ن ف ن   الرظريةتالرظريةت ية الم  مة الرًو ًا وو المااريات   كثركثرواألواألالرًو ًا وو المااريات شيًو  يدر  يدر المااريدات المااريدات   التعاوريدة والتعاوريدة وشيًو
اذ تتعامدد  رظريددة األلعدداب التعاوريددة مدد  الكي يددة التددو يت اًدد  فيىددا الالًاددينت اذ تتعامدد  رظريددة األلعدداب التعاوريددة مدد  الكي يددة التددو يت اًدد  فيىددا الالًاددينت ت ت التعاوريددةالتعاوريددة

فرديدةت ووددو تددرس تشددكي  فرديدةت ووددو تددرس تشددكي    تتًرددما تكدون المكاسددب معروفدةت فىددو لعادة اوتالفدات وليسددًرددما تكدون المكاسددب معروفدةت فىددو لعادة اوتالفدات وليسدد
ددات وتوزيدد  األرادداح اددين الالًاددين ددات وتوزيدد  األرادداح اددين الالًاددينالمجمًو تددددرس تددددرس   ف رىدداف رىددا يددر التعاوريددة  يددر التعاوريددة يددات يددات الماار الماار امدددا امدددا ت ت المجمًو

توظيط العراصر العمالرية وطرط ت اًمىا م  اع ىا الاعض لت مي  أودافىا الخاصةت توظيط العراصر العمالرية وطرط ت اًمىا م  اع ىا الاعض لت مي  أودافىا الخاصةت 
اً  فو المعاة االستراتيجية اً  فو المعاة االستراتيجيةووو تتمث  أكثر األلعاب  ير المتداولة شيًو    ..ووو تتمث  أكثر األلعاب  ير المتداولة شيًو

يات ياتوان الذ  يت  ص تمل الرًو  ((1  يجدوا تمسم ًم  الر و االتو :يجدوا تمسم ًم  الر و االتو :  واألرماطواألرماط  وان الذ  يت  ص تمل الرًو

ووددو الرددوع األكثددر اسددتخدامًا وتددداواًل لرظريددة المعاددة فددو ووددو الرددوع األكثددر اسددتخدامًا وتددداواًل لرظريددة المعاددة فددو   لسددجين: لسددجين: : مع ددمة ا: مع ددمة اأوالأوال
ان معطيدات ودذا الردوع ترطاد  فدو ان معطيدات ودذا الردوع ترطاد  فدو   إالإال  األفدراداألفدرادالطداا  سدمول الطداا  سدمول   أخذتأخذتالعالقات الدولية وان العالقات الدولية وان 

ومدددا يخو ددده صدددراع المدددرار فدددو العالقدددات ومدددا يخو ددده صدددراع المدددرار فدددو العالقدددات   تتالكثيدددر مدددن ال ددداالت فدددو العالقدددات الدوليدددةالكثيدددر مدددن ال ددداالت فدددو العالقدددات الدوليدددة
ن المعدبت ودذن المع دمة تو د  لمعدب ن المعدبت ودذن المع دمة تو د  لمعدب الدولية من م او ات و دوارات ذا درجدة ًاليدة مدالدولية من م او ات و دوارات ذا درجدة ًاليدة مد

ل مادة تدوازن المدو  فدو ال دراين العدالميين وال درب ل مادة تدوازن المدو  فدو ال دراين العدالميين وال درب   أمثمةأمثمةمن اج  المر عة الص ريةت ولرا من اج  المر عة الص ريةت ولرا 
 الااردة اين المطاين خير دلي  ًم  تمل المع مة.الااردة اين المطاين خير دلي  ًم  تمل المع مة.

يمكن ان يعطدو الاا دث مثدااًل افترا ديًا ًدن فدريمين مدن الساسدة الالًادين تسدااوا يمكن ان يعطدو الاا دث مثدااًل افترا ديًا ًدن فدريمين مدن الساسدة الالًادين تسدااوا 
الم كمددة الجراويددة الدوليددة لمت ميدد  والتمصددو الم كمددة الجراويددة الدوليددة لمت ميدد  والتمصددو إلدد  إلدد    سددتدًاوىمسددتدًاوىمفددتم افددتم ا  يةيةرسدداررسدداراإلاإل ددد  ددد   اأًمددا اأًمددا 

                                                           

(1)  David K. Levine, Economic and Game Theory. What is Game Theory?, 

https://www.investopedia.com/terms/g/gametheory.asp 

   ،ُللمضّذ صٌ  تطبْمة ي دؼرةلة الغةزْن فةِ اتخة ر المةشاساي ّنظةش: ػةذن ب د رةذ ػبةذالشصمن بةشُ، للمضّذ صٌ  تطبْمة ي دؼرةلة الغةزْن فةِ اتخة ر المةشاساي ّنظةش: ػةذن ب د رةذ ػبةذالشصمن بةش

 Tree plan   ً ًExcel Solver Sageدمذدةة لتضلْةو المةشاساي ً نظشّةة المب سّة ي ب عةتخذاس دمذدةة لتضلْةو المةشاساي ً نظشّةة المب سّة ي ب عةتخذاس 

Math   ً ًGambit   ً ًSilverDecisions، 411411-422422صص  ، ر دؼة الملك عؼٌد، الشّ ع، ب ،، ر دؼة الملك عؼٌد، الشّ ع، ب.. 

https://www.investopedia.com/terms/g/gametheory.asp
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الددددوليين اسددداب الددددوليين اسددداب   واألمدددنواألمدددنفىدددددت السدددمم فىدددددت السدددمم   رسدددانرسددداناإلاإل مدددو   مدددو  فيىدددا فيىدددا ًدددن جريمدددة دوليدددة ارتىكدددت ًدددن جريمدددة دوليدددة ارتىكدددت 
الرزاع المسم  اين الطرفينت وليس لد  الم ممين الدوليين أ  دلي  قاط  إلدارة ا ددوما الرزاع المسم  اين الطرفينت وليس لد  الم ممين الدوليين أ  دلي  قاط  إلدارة ا ددوما 

طت يزيدد  المسدؤولون الدوليددة طت يزيدد  المسدؤولون الدوليددة  د ت فمم صددو  ًمد  اًتدرا د ت فمم صددو  ًمد  اًتدرا  أصد ابأصد ابواالثردين ي تجدا ارىمددا واالثردين ي تجدا ارىمددا 
ويطر ددون األسددومة ًمدد  كدد  فريدد  مددرىم اشددك  مسددتم ت وساسددة الطددرفين ارىمددا قطيعددةت ويطر ددون األسددومة ًمدد  كدد  فريدد  مددرىم اشددك  مسددتم ت وساسددة الطددرفين ارىمددا قطيعددةت 
فيمددددم المسدددؤولون ًدددن الت ميددد  وتمصدددو ال مددداو  فدددو الم كمدددة الجراويدددة الدوليدددة اراددد  فيمددددم المسدددؤولون ًدددن الت ميددد  وتمصدددو ال مددداو  فدددو الم كمدددة الجراويدددة الدوليدددة اراددد  

 خيارات:خيارات:

ر ر فدو الردزاع المسددم  واًطدوا اوامدر اددالتىجيفدو الردزاع المسددم  واًطدوا اوامدر اددالتىجي  رسدانرسداناإلاإلإذا اًتدرط كالومدا اارتىدال  مددو  إذا اًتدرط كالومدا اارتىدال  مددو  -
 سروات.سروات.  55المسر  وتسااوا امت  مدريينت فيكون ال كم ًميىما اعمواة االسجن لمدة المسر  وتسااوا امت  مدريينت فيكون ال كم ًميىما اعمواة االسجن لمدة 

   كم كم   سدددديسددددي  األو األو ال ريدددد  ال ريدددد  فددد ن فددد ن   الثدددداروتالثدددداروتولدددم يعتددددرط ال ريددد  ولدددم يعتددددرط ال ريددد    تتاألو األو إذا اًتدددرط ال ريدددد  إذا اًتدددرط ال ريدددد
 سروات.سروات.  الثارو اتس الثارو اتس ال ري  ال ري  ًم  ًم  ايرما ي كم ايرما ي كم   سرواتتسرواتتاثالث اثالث 

   اتسدد  سددرواتت اتسدد  سددرواتت   األو األو م م ت سددي كت سددي كاألو األو إذا اًتددرط ال ريدد  الثدداروت ولددم يعتددرط ال ريدد  إذا اًتددرط ال ريدد  الثدداروت ولددم يعتددرط ال ريدد
 اثالث سروات.اثالث سروات.  الثارو سي كمالثارو سي كموال ري  وال ري  

  ت فيكون ال كم ت فيكون ال كم رسانرسانا  امر يرتىل  مو  اإلا  امر يرتىل  مو  اإل  أصدراأصدراإذا لم يعترط أ  ال ريمين ارىما إذا لم يعترط أ  ال ريمين ارىما
 متساو  ولصال ىما.متساو  ولصال ىما.

ان ال الدة االخيددرة ودو االكثددر مال مددة  ًددم االًتددراط(ت ومد  ذلددلت ال يدددرل أ  ان ال الدة االخيددرة ودو االكثددر مال مددة  ًددم االًتددراط(ت ومد  ذلددلت ال يدددرل أ  
  نناالمسؤولية ويصرااالمسؤولية ويصرا  االتىاماتاالتىامات  يتاادالنيتاادالنلطرفين لطرفين مين وو ان امين وو ان اييمرىما تكتيل اآلخرت لكن المرىما تكتيل اآلخرت لكن ال

الماود ًن ارتكااه لىدذا الردوع الماود ًن ارتكااه لىدذا الردوع أو أو   ارىما ًم     كاًل من جاراهت فرادرًا ما يعترط الرويسارىما ًم     كاًل من جاراهت فرادرًا ما يعترط الرويس
مدن الجددراوم ادددون ايوددة امردة و ددمان مددن العمددابت وان مدا يسدداب مع ددمة السددجيرين وددو مدن الجددراوم ادددون ايوددة امردة و ددمان مددن العمددابت وان مدا يسدداب مع ددمة السددجيرين وددو 

إلددد  إلددد    ًدددن طريددد  الرظدددرًدددن طريددد  الرظدددر   يددداب التواصددد  الميدددادتين  لدددذلل يدددتم اختيدددار الخيدددار المر عدددوت يددداب التواصددد  الميدددادتين  لدددذلل يدددتم اختيدددار الخيدددار المر عدددوت
الخيدارات المتا ددة أل ددد أطدراط المعاددةت وددو خياردة ال ريدد  واالًتددراط ًميده   يددث يددؤد  الخيدارات المتا ددة أل ددد أطدراط المعاددةت وددو خياردة ال ريدد  واالًتددراط ًميده   يددث يددؤد  

أف دد  المكاسددب لمطددرط الوا دددت ًددن طريدد  االدال  امددا يثاددت اردده تممدد  أف دد  المكاسددب لمطددرط الوا دددت ًددن طريدد  االدال  امددا يثاددت اردده تممدد  إلدد  إلدد    االرتيجددةاالرتيجددة
الماود الماث  امام الم كمة لمميام اتمل االًما  وورا تاد  المع دمة الماود الماث  امام الم كمة لمميام اتمل االًما  وورا تاد  المع دمة أو أو   اوامر من الرويساوامر من الرويس

 ادايات الم اكم الجراوية الدوليةادايات الم اكم الجراوية الدوليةووذا ما دلته لرا ووذا ما دلته لرا ((1  ت ت خيارة ال ري  من اج  الذاتخيارة ال ري  من اج  الذات  وووو
                                                           

 دينذ دشصًق، دؼرلة الغزْنْن فِ الغْ عة، دم   دنشٌس ػلَ دٌرغ ع عة بٌعت، دينذ دشصًق، دؼرلة الغزْنْن فِ الغْ عة، دم   دنشٌس ػلَ دٌرغ ع عة بٌعت،   ((1))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 ((1  ..الخاصةالخاصة

فددو مصددر فددو مصددر   يرددايريردداير  2525ممددس تمددل المع ددمة فددو ا ددداث ثددورة ممددس تمددل المع ددمة فددو ا ددداث ثددورة رر  امددا داخميددًا فدديمكن انامددا داخميددًا فدديمكن ان
فكر فو مصم ته الشخصيةت وقرر ًدم التعاون مد  اآلخدرين فكر فو مصم ته الشخصيةت وقرر ًدم التعاون مد  اآلخدرين   ري ري ت اذ ك  فت اذ ك  ف21112111ًام ًام 

ت أًتمدد ت أًتمدد ««الم مد الم مد »»ك  ال صداو ت وال مادة لمطدرط الدذ  ي مدو ك  ال صداو ت وال مادة لمطدرط الدذ  ي مدو   والذ  ارتى  أخيرًا اتدميروالذ  ارتى  أخيرًا اتدمير
ووددذا ال ددا  ووددذا ال ددا  ت ت الشددعب كمدده وقدد  فددو مع ددمة السددجيرين ًردددما خيررددا اددين "مرسددو وشدد ي "الشددعب كمدده وقدد  فددو مع ددمة السددجيرين ًردددما خيررددا اددين "مرسددو وشدد ي "

المصددم ة وا دددة إذا تددم التعدداونت ولكددن المصددم ة وا دددة إذا تددم التعدداونت ولكددن   ((فددت  و مدداسفددت  و مدداس  ركتددو   ركتددو يرطادد  و العالقددات اددين يرطادد  و العالقددات اددين 
م مدد (ت كمددا ان م مدد (ت كمددا ان كدد  طددرط ي كددر لمصددم ته الشخصددية فتكددون ال ماددة لمطددرط اآلخددر  الكدد  طددرط ي كددر لمصددم ته الشخصددية فتكددون ال ماددة لمطددرط اآلخددر  ال

ًدددم التددزام الدددو  اات اقيددات ال ددد مددن اراعدداث ال ددازات السددامةت رظددرًا ألن تكم ددة االرتمددا  ًدددم التددزام الدددو  اات اقيددات ال ددد مددن اراعدداث ال ددازات السددامةت رظددرًا ألن تكم ددة االرتمددا  
اجتماًدات اجتماًدات »»لمصادر طاقة اديمة صديمة لمايوة أًم  من مصدادر الطاقدة الم درة لمايودة لمصادر طاقة اديمة صديمة لمايوة أًم  من مصدادر الطاقدة الم درة لمايودة 

ت تمل ال االت ما ودو اال ممددمات قصديرة ًدن رظريدة المعادة ومدا ت مد  مدن ت تمل ال االت ما ودو اال ممددمات قصديرة ًدن رظريدة المعادة ومدا ت مد  مدن ««كوارىاجنكوارىاجن
امواًددد ت ددتم ًمدد  صددار  المددرار الاددت اددالمرار الصدداوب فددو ظدد  امواًددد ت ددتم ًمدد  صددار  المددرار الاددت اددالمرار الصدداوب فددو ظدد  مميدددة مميدددة   ليددةليددةت دو ت دو مع ددالمع ددال

 ((2  ..الظروط ال رجةالظروط ال رجة

ووو المعاة التو يمث  ا  مكسدب ي ممده طدرط ووو المعاة التو يمث  ا  مكسدب ي ممده طدرط   ثاريًا: المااريات الثراوية الص رية:ثاريًا: المااريات الثراوية الص رية:
  أخددر أخددر فيىددا خسددارة مسدداوية االرسداة لمطددرط الدددولو الثدداروت مدن وجىددة رظددر فيىددا خسددارة مسدداوية االرسداة لمطددرط الدددولو الثدداروت مدن وجىددة رظددر   األو األو الددو  الددو  

الدددولو الدددولو  ريدد  الدددولو  أ( يسدداو  الخسدداور التددو ي مدددوا ال ريدد   ريدد  الدددولو  أ( يسدداو  الخسدداور التددو ي مدددوا ال ريدد  ان المكسددب الددذ  ي ممدده الان المكسددب الددذ  ي ممدده ال
ب(ت ولعاة الشطرري وو االكثر قرب من ودذا الوصدطت فىدو  الدة مدن الصدراع الدداوم ب(ت ولعاة الشطرري وو االكثر قرب من ودذا الوصدطت فىدو  الدة مدن الصدراع الدداوم   

الردزاع فدرض الردزاع فدرض   فريمدوفريمدو ير الماا  لمتوقطت اذ ركون اصدد لعاة صد رية  يرمدا ي داو  أ دد  ير الماا  لمتوقطت اذ ركون اصدد لعاة صد رية  يرمدا ي داو  أ دد 
الكامدد  ًميدده يماامدده فددرض الكامدد  ًميدده يماامدده فددرض   شددرط ًمدد  ال ريدد  اآلخددر واالرتصددارشددرط ًمدد  ال ريدد  اآلخددر واالرتصددارأو أو   االستسددالم اددال قيددداالستسددالم اددال قيددد

وودددذن المعادددة ارطامدددت ًمددد  الالًادددين االورايدددين فدددو  مادددة وودددذن المعادددة ارطامدددت ًمددد  الالًادددين االورايدددين فدددو  مادددة   وزيمدددة كاممدددة لم ريددد  االخدددر.وزيمدددة كاممدددة لم ريددد  االخدددر.
وأسدد ر ًددن وزيمددة الم ددور كرتيجددة لىددات إذا استسددممت كدد  مددن وأسدد ر ًددن وزيمددة الم ددور كرتيجددة لىددات إذا استسددممت كدد  مددن   الثاريددةتالثاريددةتال ددرب العالميددة ال ددرب العالميددة 

                                                                                                                                                      

https://www.sasapost.com/opinion/the-prisoner-dilemma// 

 ..19981998تمٌص تمٌص   1111( نظ س سًد  االع عِ للمضكمة الزن لْة الذًلْة المؼتمذ فِ ( نظ س سًد  االع عِ للمضكمة الزن لْة الذًلْة المؼتمذ فِ 1))

ّنظش: كْن بْنمةٌس، تشرمةة : نزةٌٍ ػبةذ المطلةب، نظشّةة اللؼة م دمذدةة رظةْشا رةذاس، دهعغةة ّنظش: كْن بْنمةٌس، تشرمةة : نزةٌٍ ػبةذ المطلةب، نظشّةة اللؼة م دمذدةة رظةْشا رةذاس، دهعغةة   ((6))

 1212-99صص  ،،61126112، الم ىشا، ، الم ىشا، 11ىنذاًُ للتؼلْم ًالخم فة،طىنذاًُ للتؼلْم ًالخم فة،ط

https://www.sasapost.com/opinion/the-prisoner-dilemma/
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  الماريدددددا والياادددددان استسدددددالمًا كددددداماًلت وكدددددذلل المعادددددة الصددددد رية ادددددين الالًادددددين الميادددددراليينالماريدددددا والياادددددان استسدددددالمًا كددددداماًلت وكدددددذلل المعادددددة الصددددد رية ادددددين الالًادددددين الميادددددراليين
يين فو  ماة ال رب الاارةت اذ كارت لعاة طو  يين فو  ماة ال رب الاارةت اذ كارت لعاة طو والشيًو  ..يمةيمةوالشيًو

  –ومددن الزاويددة االقتصددادية يددر  دًدداة المااريددات الصدد رية ان الصددراع االمريكددو ومددن الزاويددة االقتصددادية يددر  دًدداة المااريددات الصدد رية ان الصددراع االمريكددو 
كدددان فدددو اداياتددده صدددراًًا  يدددر صددد ر  اال ارددده اعدددد مرا ددد  طويمدددة مدددن ذلدددل كدددان فدددو اداياتددده صدددراًًا  يدددر صددد ر  اال ارددده اعدددد مرا ددد  طويمدددة مدددن ذلدددل السدددوفيتو السدددوفيتو 

ب الصدراع ات كدل ب الصدراع ات كدل ارىدت ا دد اقطداارىدت ا دد اقطدا  صدراًًا صد رياً صدراًًا صد رياً رتيجدة ذات رتيجدة ذات إلد  إلد    الصراع الدولو اود الصراع الدولو اود 
السدوفيتو فدو مر مدة السدوفيتو فدو مر مدة ت اذ كان االرتاج االمريكو يساو   دعط االرتداج ت اذ كان االرتاج االمريكو يساو   دعط االرتداج االت اد السوفيتواالت اد السوفيتو

ال رب الاادرة فو ظ  دوامة االسترزاط المااشدر و يدر المااشدر فدو سديا  سداا  التسدم  ال رب الاادرة فو ظ  دوامة االسترزاط المااشدر و يدر المااشدر فدو سديا  سداا  التسدم  
ًمدد  ًمدد  األميركيدة ركدزت األميركيدة ركدزت الواليدات المت دددة الواليدات المت دددة الممدر.. الد ت الن الممدر.. الد ت الن إلدد  إلدد    و درب الرجدوم والوصدو و درب الرجدوم والوصدو 

مسددددتىمل فددددو  ددددين االقتصدددداد السددددوفيتو كددددان يركددددز ًمدددد  الصددددراًات الثميمددددة مسددددتىمل فددددو  ددددين االقتصدددداد السددددوفيتو كددددان يركددددز ًمدددد  الصددددراًات الثميمددددة رفاويددددة الرفاويددددة ال
المعسدددكر المعسدددكر   ارىيدددارارىيدددارإلددد  إلددد    ت ممدددا اف ددد ت ممدددا اف ددد وقدددوة الدولدددة ًمددد   سددداب رفاويدددة ال دددردوقدددوة الدولدددة ًمددد   سددداب رفاويدددة ال دددرد  العسدددكريةالعسدددكرية

لمتراددد  ورميدددة الرسدددد  لمتراددد  ورميدددة الرسدددد    اقتصددداديًا وصدددعود الواليدددات المت ددددة االمريكيدددة دوليددداً اقتصددداديًا وصدددعود الواليدددات المت ددددة االمريكيدددة دوليددداً االشدددتراكو االشدددتراكو 
 ..الدولوالدولو

التدو ت تددرض وجدود مسددا ة التدو ت تددرض وجدود مسددا ة   الماداراةالماداراة: ووددو : ووددو ريةريةثالثدًا: المااريدات الثراويددة  يدر الصد ثالثدًا: المااريدات الثراويددة  يدر الصد 
يكسداان معدًات يكسداان معدًات أو أو   لالًاين لمترسي  والتعاون اين طرفو الصراعت اذ ارىما يخسرانلالًاين لمترسي  والتعاون اين طرفو الصراعت اذ ارىما يخسران  واسعةواسعة

فددد ن فددد ن    يدددر تعددداوروت وفددو ودددذن ال الدددة يدددر تعددداوروت وفددو ودددذن ال الدددةأو أو   ويسددمل الطرفدددان تجدددان اع دددىما سددموكًا تعاوريددداً ويسددمل الطرفدددان تجدددان اع دددىما سددموكًا تعاوريددداً 
رة وتاددددداد  رة وتاددددداد  االتصدددددا  ااع دددددىم مااشددددداالتصدددددا  ااع دددددىم مااشددددد  إمكاريدددددةإمكاريدددددةالسدددددمول التعددددداورو يكدددددون لدددددد  االطدددددراط السدددددمول التعددددداورو يكدددددون لدددددد  االطدددددراط 

ال يعدددرط أ ددددوما ال يعدددرط أ ددددوما أو أو   المعمومددداتت امدددا فدددو  الدددة السدددمول  يدددر التعددداورو فأرددده ال يتدددوفرالمعمومددداتت امدددا فدددو  الدددة السدددمول  يدددر التعددداورو فأرددده ال يتدددوفر
سددمول االخددر  اال اعددد االقدددام ًمدد  وددذا السددمولت مدد  وجددود رددوع مددن االتصددا  ال ددمرو سددمول االخددر  اال اعددد االقدددام ًمدد  وددذا السددمولت مدد  وجددود رددوع مددن االتصددا  ال ددمرو 
ادددين االطدددراط والدددذ  يسددداًد كددد  طدددرط فدددو ت سدددير سدددمول الطدددرط االخدددر ًدددن طريددد  ادددين االطدددراط والدددذ  يسددداًد كددد  طدددرط فدددو ت سدددير سدددمول الطدددرط االخدددر ًدددن طريددد  

وفددو ظدد  وددذا الرددوع يتماسددم وفددو ظدد  وددذا الرددوع يتماسددم   األلعدداباأللعددابمة طويمددة مددن مة طويمددة مددن الاددداو  التددو يختاروددا فددو أطددار سمسددالاددداو  التددو يختاروددا فددو أطددار سمسدد
الخسارةت وفو ا ماًا ان الترافس اين الدو  يكون  ير ص ريًات الخسارةت وفو ا ماًا ان الترافس اين الدو  يكون  ير ص ريًات أو أو   االطراط رتاوي الكسباالطراط رتاوي الكسب

فدو ددداع التدددو ت تدددو  ًمددد  المسددداومة ودددو ماددداراة  يدددر صددد ريةت وكدددذلل  الدددة الوفدددا  فدو ددداع التدددو ت تدددو  ًمددد  المسددداومة ودددو ماددداراة  يدددر صددد ريةت وكدددذلل  الدددة الوفدددا  
 راة  ير ص ريةت اذراة  ير ص ريةت اذمصراع وتعد ماامصراع وتعد مااالسوفيتو( وو  الة استمرار لالسوفيتو( وو  الة استمرار ل  –الدولو  االمريكو الدولو  االمريكو 
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 ((1  اصا ت لد  الطرفين قراًة اان ال رب الرووية تمث  خسارة أكار من الكسب.اصا ت لد  الطرفين قراًة اان ال رب الرووية تمث  خسارة أكار من الكسب.

يكدون فيىدا أ دد االطدراط يمعدب لعادة صد رية يكدون فيىدا أ دد االطدراط يمعدب لعادة صد رية   األلعداباأللعدابوم  ذلدلت فىرالدل ردوع مدن وم  ذلدلت فىرالدل ردوع مدن 
فو  ين يمعب االخر لعاة  ير ص ريةت فأثرا  ال رب ال يترامية لدم يكدن وددط الواليدات فو  ين يمعب االخر لعاة  ير ص ريةت فأثرا  ال رب ال يترامية لدم يكدن وددط الواليدات 

صوم فيترام الشمالية ايرما  ددد خصدوم الواليدات المت ددة اوددافىم صوم فيترام الشمالية ايرما  ددد خصدوم الواليدات المت ددة اوددافىم المت دة ودط التما  خالمت دة ودط التما  خ
اارسددد اب المدددوات االمريكيدددة واسدددماط  كومدددة فيتردددام الجروايدددةت اذ رجدددد الواليدددات المت ددددة اارسددد اب المدددوات االمريكيدددة واسدددماط  كومدددة فيتردددام الجروايدددةت اذ رجدددد الواليدددات المت ددددة 
كارددددت تمعددددب مادددداراة  يددددر صدددد رية ايرمددددا فيترددددام الشددددمالية تمعددددب ًمدددد  االرض الم ددددددة كارددددت تمعددددب مادددداراة  يددددر صدددد رية ايرمددددا فيترددددام الشددددمالية تمعددددب ًمدددد  االرض الم ددددددة 

 ((2  لمعمميات العسكرية مااراة ص رية.لمعمميات العسكرية مااراة ص رية.

وودو تعتمددد ًمد  أكثدر مددن طدرط فدو المعاددةت وودو تعتمددد ًمد  أكثدر مددن طدرط فدو المعاددةت   مااريدات متعددددة األطدراط:مااريدات متعددددة األطدراط:رااعدًا: الرااعدًا: ال
ف ذا زاد ًدد المشاركين ًن اثرين فأرىا تصا  متعددةت ومن ثم يكون المرار له  سااات ف ذا زاد ًدد المشاركين ًن اثرين فأرىا تصا  متعددةت ومن ثم يكون المرار له  سااات 

قاومددة األساسدديات فددو التعامدد  واتخدداذ المددرارت ووددو قددد تكددون ذات قاومددة األساسدديات فددو التعامدد  واتخدداذ المددرارت ووددو قددد تكددون ذات إلدد  إلدد    إ ددافية ت دداطإ ددافية ت دداط
سددالاة فددو سددالاة فددو أو أو   يددر صدد رية موجاددةيددر صدد رية موجاددة صدديمة صدد ريةت كمددا يمكددن أن تكددون ذات  صدديمة   صدديمة صدد ريةت كمددا يمكددن أن تكددون ذات  صدديمة  
وددذن االشددكا  فددو العالقددات وددذن االشددكا  فددو العالقددات   أ دددأ دددالوقددت ر سدده ومددا رظددام الم دداور والت ال ددات الدوليددة اال الوقددت ر سدده ومددا رظددام الم دداور والت ال ددات الدوليددة اال 

 الدولية. الدولية. 

 ( يو   تصريط المااريات من  يث ًدد االطراط:( يو   تصريط المااريات من  يث ًدد االطراط:11 رقم : رقم :التالو التالو والشك  والشك  
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ئتشرمة دٌعَ الضغبةِ، داس الشة دُ، ددشةق، ئتشرمة دٌعَ الضغبةِ، داس الشة دُ، ددشةق، 19881988-19111911(ر ب النشت ّن، الظشاع ػلَ الؼ لم ئ(ر ب النشت ّن، الظشاع ػلَ الؼ لم ئ6))
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لعداب لعداب اا  ((1    ::إلد  إلد    ويمكن تمسيم األلعاب فو السياسة الدوليدة و يرودا مدن المجداالتويمكن تمسيم األلعاب فو السياسة الدوليدة و يرودا مدن المجداالت
(: وفو ودذن ال الدة يجدب ًمد  الالًادين ان يمومدوا ااختيدار االسدتراتيجية (: وفو ودذن ال الدة يجدب ًمد  الالًادين ان يمومدوا ااختيدار االسدتراتيجية static    ساكرةساكرة

المراساة لكد  الًدب فدو ر دس الوقدتت ا  ان كد  مدرىم يتخدذ قدرارن فدو ر دس الم ظدة وال المراساة لكد  الًدب فدو ر دس الوقدتت ا  ان كد  مدرىم يتخدذ قدرارن فدو ر دس الم ظدة وال 
 full  العاب ذات المعمومات كاممدةالعاب ذات المعمومات كاممدةاما اما   ماذا فع  المرافس ثم يمررتماذا فع  المرافس ثم يمررت  أوالأواليستطي  ان ير  يستطي  ان ير  
information)ون الالًاددين يعرفددون روايددا مرافسدديىمت واالمماادد  مرافسددووم يعرفددون ون الالًاددين يعرفددون روايددا مرافسدديىمت واالمماادد  مرافسددووم يعرفددون (ت يكدد(ت يكدد

العددداب ذات العددداب ذات إلددد  إلددد    وصدددوالً وصدددوالً ت ت ذلدددلت ا  امعرددد  الرتيجدددة التدددو يريدددد المردددافس ان يصددد  اليىددداذلدددلت ا  امعرددد  الرتيجدددة التدددو يريدددد المردددافس ان يصددد  اليىدددا
يكددددون فيىددددا الًددددب وا ددددد ال يعمددددم اكامدددد  روايددددا مرافسدددديهت وورددددال يكددددون فيىددددا الًددددب وا ددددد ال يعمددددم اكامدددد  روايددددا مرافسدددديهت وورددددال معمومددددات مرموصددددة: معمومددددات مرموصددددة: 

ولكددن مددا ي دددث ولكددن مددا ي دددث   تتر التعاوريددةر التعاوريددةالتعاوريددة و يددالتعاوريددة و يدد  األلعدداباأللعددابت دداط اليىددا ووددو ت دداط اليىددا ووددو   أخددر أخددر تمسدديمات تمسدديمات 
فو الواق  العممو اره ال يتوفر لىؤال  الالًاين معمومدات دقيمدة ًدن المواقدط وارمدا تميد  فو الواق  العممو اره ال يتوفر لىؤال  الالًاين معمومدات دقيمدة ًدن المواقدط وارمدا تميد  

امدد  الم اجوددة والمددذان توقعيددهتوقعيددهان تكددون ان تكددون إلدد  إلدد    معمومدداتىممعمومدداتىم امدد  الم اجوددة والمددذان ت فىرددال مددثاًل ًامدد  الصدددفة ًو ت فىرددال مددثاًل ًامدد  الصدددفة ًو
  رراات ممدددا يتطمدددب اًدددادة تصدددويب مسدددت ممدددا يتطمدددب اًدددادة تصدددويب مسدددةةدورًا ادددالل التدددأثير فدددو ت يدددر مسدددار المعاددددورًا ادددالل التدددأثير فدددو ت يدددر مسدددار المعاددد  ننيمعادددايمعادددا
 ((2  ة.ة.المعاالمعا

ت فدددد ن ت فدددد ن وورددددا ال اددددد ان رعمدددد  ًمدددد  أرددددواع األلعدددداب وتطايماتىددددا ًمدددد  ارض الواقدددد وورددددا ال اددددد ان رعمدددد  ًمدددد  أرددددواع األلعدددداب وتطايماتىددددا ًمدددد  ارض الواقدددد 
اتجددداوين رويسدددينت العددداب ذات م صدددمة صددد رية والعددداب  يدددر اتجددداوين رويسدددينت العددداب ذات م صدددمة صددد رية والعددداب  يدددر إلددد  إلددد    تصدددريط المااريددداتتصدددريط المااريدددات

الترددداظر الدددذ  ر تددداج اليددده فدددو كثيدددر مدددن الم دددايا الدوليدددة المعمددددة الترددداظر الدددذ  ر تددداج اليددده فدددو كثيدددر مدددن الم دددايا الدوليدددة المعمددددة إلددد  إلددد    صددد رية ي تمددددصددد رية ي تمدددد
ذات الرسدددب الثااتددددةت ذات الرسدددب الثااتددددةت أو أو   لعددداب ذات م صددددمة ثااتدددةلعددداب ذات م صددددمة ثااتدددةالمتشدددااكة المصدددال ت فمدددديس كددد  األالمتشدددااكة المصدددال ت فمدددديس كددد  األ

والصعواة تكمن فو إيجداد تصدريط اخدر السديما  لممااريدات المختمطدة( التدو يكدون فيىدا والصعواة تكمن فو إيجداد تصدريط اخدر السديما  لممااريدات المختمطدة( التدو يكدون فيىدا 
رجددد ان ورددال رجددد ان ورددال   رددزاع وتعدداون متادداد  فددو ان وا دددت وخيددر مثددا  لددذلل "الم ددية السددورية"رددزاع وتعدداون متادداد  فددو ان وا دددت وخيددر مثددا  لددذلل "الم ددية السددورية"

ر سده وردال تعداون ر سده وردال تعداون   صراع اين الواليات المت دة األميركية وروسديا االت اديدة وفدو الوقدتصراع اين الواليات المت دة األميركية وروسديا االت اديدة وفدو الوقدت
السددديما التدددو تتعمددد  فدددو مكاف دددة اإلروددداب والترظيمدددات الراديكاليدددة السددديما التدددو تتعمددد  فدددو مكاف دددة اإلروددداب والترظيمدددات الراديكاليدددة   تتأخدددر أخدددر فدددو الم دددايا فدددو الم دددايا 

وكددذلل االمددر مددا اددين الواليددات المت دددة وتركيددا فدداألخيرة تمددط اوجدده الترظيمددات الكرديددة وكددذلل االمددر مددا اددين الواليددات المت دددة وتركيددا فدداألخيرة تمددط اوجدده الترظيمددات الكرديددة 
أميركدو أميركدو -المدًومة من قاد  الواليدات المت ددة األميركيدة وودذا التردازع يماامده تعداون تركدوالمدًومة من قاد  الواليدات المت ددة األميركيدة وودذا التردازع يماامده تعداون تركدو

                                                           

 غشر نو سّ ع، شبكة طلبة الزضالش، بضج دت س ػلَ الشابط االتِ : غشر نو سّ ع، شبكة طلبة الزضالش، بضج دت س ػلَ الشابط االتِ :   ((1))

www.etudiantdz.net/vb/t27116.html 

 ..642642صص  هُ،هُ،اعم ػْو طبشُ دملذ، نظشّ ي الغْ عة الذًلة، دظذس عبق ركشاعم ػْو طبشُ دملذ، نظشّ ي الغْ عة الذًلة، دظذس عبق ركش  ((6))
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دًم المعار ة المعتدلة كمدا يطمد  ًميىدا التدو اخدذت مدن األرا دو التركيدة مرطمد  دًم المعار ة المعتدلة كمدا يطمد  ًميىدا التدو اخدذت مدن األرا دو التركيدة مرطمد  فو فو 
 لىا . لىا . 

ميدده ف ررددا ا اجددة   ميدده ف ررددا ا اجددةًو لعاددة لعاددة أو أو   اطددال  تصددريط المااريددات ذات الددداف  المخددتمطاطددال  تصددريط المااريددات ذات الددداف  المخددتمطإلدد  إلدد    ًو
المعاة تموم ًم  التراقض فو المعاة تموم ًم  التراقض فو //المساومة كما يصر ىا "توماس شيمريي" الن وذن الماارياتالمساومة كما يصر ىا "توماس شيمريي" الن وذن المااريات

ق ددددايا مشددددتركةت وفددددو وددددذن ال الددددة يسددددع  ق ددددايا مشددددتركةت وفددددو وددددذن ال الددددة يسددددع  أو أو   اعيرىددددااعيرىددددا  ًالقددددات الالًاددددين تجددددان ق دددديةًالقددددات الالًاددددين تجددددان ق ددددية
االًتمدددداد ًمدددد  الترسددددي  ال ددددمرو ليعددددرط كدددد  طددددرط مردددداط  االلتمددددا  االًتمدددداد ًمدددد  الترسددددي  ال ددددمرو ليعددددرط كدددد  طددددرط مردددداط  االلتمددددا  إلدددد  إلدددد    الالًاددددينالالًاددددين

ولع  ولع    ((1  وت صي  المدر الممكن من المكافوات وتو ي  الخطوط ال مر فو ايوة المعاةتوت صي  المدر الممكن من المكافوات وتو ي  الخطوط ال مر فو ايوة المعاةت
و الطيددران و الطيددران الم ددية السددورية مثددا  يرطادد  ًمدد  وددذا الرمددوذج فأميركددا ترسدد  مدد  روسدديا فددالم ددية السددورية مثددا  يرطادد  ًمدد  وددذا الرمددوذج فأميركددا ترسدد  مدد  روسدديا فدد

الجو  واالوقت ر سه تتماط  فو اعض العممياتت السيما فو ارشا  قواًد ًسكرية ًم  الجو  واالوقت ر سه تتماط  فو اعض العممياتت السيما فو ارشا  قواًد ًسكرية ًم  
زع العالقة م  روسيا  زع العالقة م  روسيا ال دود السورية العراقية فو الترط والاو كما  ودير الزور التو تًز ال دود السورية العراقية فو الترط والاو كما  ودير الزور التو تًز

وقاًددددتىا العسدددكرية الموجدددودة فدددو  طرطدددوس( التدددو أصدددا ت صدددمام األمدددان وقاًددددتىا العسدددكرية الموجدددودة فدددو  طرطدددوس( التدددو أصدددا ت صدددمام األمدددان االت اديدددة االت اديدددة 
و وذن المااريات كال الطرفين  ير خاسدر الن مدا يمدامرون اده ان صد  و وذن المااريات كال الطرفين  ير خاسدر الن مدا يمدامرون اده ان صد  لاما  الرظامت وفلاما  الرظامت وف

روسديةت ولكدن روسديةت ولكدن أو أو   التعاير وو  ليس ممل ال د فسوريا ليست أرا دو وال م ميدة أميركيدةالتعاير وو  ليس ممل ال د فسوريا ليست أرا دو وال م ميدة أميركيدة
  اسدتراتيجيةاسدتراتيجية-كال الطرفان يسع  لت صي  اًم  مكسدب ممكدن سدوا  فدو الم دايا الجيدو كال الطرفان يسع  لت صي  اًم  مكسدب ممكدن سدوا  فدو الم دايا الجيدو 

 ..السياسية واالقتصاديةالسياسية واالقتصاديةأو أو 

يات يام  دور صار  المدرار واالليدة التدو سدوط يعمد  اىدا يات يام  دور صار  المدرار واالليدة التدو سدوط يعمد  اىدا واعد و   أرواع الماار واعد و   أرواع الماار 
تجان ك  تصريطت ف و مث  وذن ال الة ًم  متخذ المرار الدولو اتخاذ قرار معين يعتمد تجان ك  تصريطت ف و مث  وذن ال الة ًم  متخذ المرار الدولو اتخاذ قرار معين يعتمد 
ًمدد  أ ددد المعددايير المختم ددة والتددو تسدداًد متخددذ  المددرارات ًمدد  ت ديددد الادددي  األف دد  ًمدد  أ ددد المعددايير المختم ددة والتددو تسدداًد متخددذ  المددرارات ًمدد  ت ديددد الادددي  األف دد  

اذ اذ ( ( maxi max  أقصدد  األقصد أقصدد  األقصد   معيددارمعيددار  ((2  ومددن وددذن المعدايير:ومددن وددذن المعدايير:ت ت واتخداذ المددرار المالودمواتخداذ المددرار المالودم
يمددوم متخدددذ المدددرار ااختاددار الادددداو  التدددو ت مدد  لددده أكادددر ًاوددد مددداد ت أ  اتخددداذ الاددددي  يمددوم متخدددذ المدددرار ااختاددار الادددداو  التدددو ت مدد  لددده أكادددر ًاوددد مددداد ت أ  اتخددداذ الاددددي  

ان يتصدرط متخدذ المدرار ان يتصدرط متخدذ المدرار إلد  إلد    ي  دوي  دو  ((maxi min  معيدار أقصد  األدرد معيدار أقصد  األدرد المت اود ت امدا المت اود ت امدا 
اردددوع مدددن التشددداؤمت ويمدددوم ااختيدددار أقددد  ال واودددد فدددو المدددرار المتخدددذ وفددد  المعطيدددات التدددو اردددوع مدددن التشددداؤمت ويمدددوم ااختيدددار أقددد  ال واودددد فدددو المدددرار المتخدددذ وفددد  المعطيدددات التدددو 

                                                           

تٌد ط شْلْنذ، اعتشاتْزْة الظشاع، تشرمة : نضىت طْب ً اكشس صمةذاب، الةذاس الؼشبْةة للؼلةٌس تٌد ط شْلْنذ، اعتشاتْزْة الظشاع، تشرمة : نضىت طْب ً اكشس صمةذاب، الةذاس الؼشبْةة للؼلةٌس   ((1))

 ..116116-111111صص  ،،61116111، الذًصة، ، الذًصة، 11ن ششًب ب لتؼ ًب دغ دشكض الزضّشا للذساع ي، طن ششًب ب لتؼ ًب دغ دشكض الزضّشا للذساع ي، ط

 ..681681صص  علْم ب دضمذ دشر ب، دظذس عبق ركشه،علْم ب دضمذ دشر ب، دظذس عبق ركشه،  ((6))
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  ويختمدددطويختمدددط  تتتمكىدددا صدددا ب المدددرار وال الدددة التدددو تعتمدددد ًميىدددا فدددو ت ديدددد سدددمول الدولدددةتمكىدددا صدددا ب المدددرار وال الدددة التدددو تعتمدددد ًميىدددا فدددو ت ديدددد سدددمول الدولدددةيميم
متخدذ المدرار يتصدرط االت داؤ  ال دذرت متخدذ المدرار يتصدرط االت داؤ  ال دذرت   كدونكدونت ت معىمدامعىمدا( ( mini max  معيار أدر  األقصد معيار أدر  األقصد 

معيدار أدرد  معيدار أدرد    لكدنلكدن  أ  ااختيار أف   الرتاوي لك  ادي  ثم يموم ااختيار أقد  ودذن الرتداويتأ  ااختيار أف   الرتاوي لك  ادي  ثم يموم ااختيار أقد  ودذن الرتداويت
ذ المدرار درجدة كايدرة مدن التشداؤمت وودذن تكدون فدو ذ المدرار درجدة كايدرة مدن التشداؤمت وودذن تكدون فدو يعكس ًم  متخديعكس ًم  متخد  ((mini mini  األدر األدر 

 ..متخذ المرار فيختار أق  ًاود لك  ادي متخذ المرار فيختار أق  ًاود لك  ادي إل  إل     الة كايرة من ًدم التأكد االرساة الة كايرة من ًدم التأكد االرساة

ددددة مددددن الرمدددداط ل ددددل المدددداس  ددددو  الرمدددداط المتصددددمة  ددددة مددددن الرمدددداط ل ددددل المدددداس  ددددو  الرمدددداط المتصددددمة وي سددددن ارددددا ان رددددذكر مجمًو وي سددددن ارددددا ان رددددذكر مجمًو
  minimax strategy))   1ما يمكن ان رسميىا ااالستراتيجية المماراة :ما يمكن ان رسميىا ااالستراتيجية المماراة :أو أو 

  ترطا  اال ًم  المااريات الص رية. ترطا  اال ًم  المااريات الص رية.ارىا الارىا ال -11
 ان المااريات فو وذن ال الة ال تتأثر اتسريب المعمومات.ان المااريات فو وذن ال الة ال تتأثر اتسريب المعمومات. -22
ارىددا م يدددة فمددط فددو التعامدد  مدد  الخصددم يدددير صددراًه ًمدد  أسددس ًمالريددةت أ  ال ارىددا م يدددة فمددط فددو التعامدد  مدد  الخصددم يدددير صددراًه ًمدد  أسددس ًمالريددةت أ  ال  -33

 يتأثر االعوام  العاط ية.يتأثر االعوام  العاط ية.
اب اب ان استراتيجية المماراة تصم  ًردما تكون المعاة ت م مرا   ًديدة ال فو األلعان استراتيجية المماراة تصم  ًردما تكون المعاة ت م مرا   ًديدة ال فو األلع -44

 ذات المر مة الوا دة.ذات المر مة الوا دة.
 ارىا استراتيجية يصعب استخدامىا االر م من الث رات التو فيىا .ارىا استراتيجية يصعب استخدامىا االر م من الث رات التو فيىا . -55

"شدددوايرل" ال يدددر  فاوددددة فدددو المعادددة الثراويدددة "شدددوايرل" ال يدددر  فاوددددة فدددو المعادددة الثراويدددة فددد ن فددد ن   وارطالقدددًا مدددن ودددذن المال ظددداتوارطالقدددًا مدددن ودددذن المال ظدددات
  ت اسدتكمااَل لممعدايير رصد ت اسدتكمااَل لممعدايير رصد الدداًمين الثدارويينالدداًمين الثدارويينأو أو   الص رية المجردة مدن ال م دا  الرويسدينالص رية المجردة مدن ال م دا  الرويسدين

" معيدارًا يرتكدز ًمد  الدراسدات " معيدارًا يرتكدز ًمد  الدراسدات savagالذ  اقتر ه العالم "سافاج" "الذ  اقتر ه العالم "سافاج" "  ((2    معيار الردم:معيار الردم:إل  إل  
أن الالًدب متخدذ المدرار اعدد أن الالًدب متخدذ المدرار اعدد إلد  إلد    الرددمت ويشديرالرددمت ويشديرأو أو   الر سديةت وأطمد  ًميده معيدار األسدا الر سديةت وأطمد  ًميده معيدار األسدا 

اتخدداذن لممددرار وال صددو  ًمدد  ًاوددد معددين يشددعر االردددم ألردده يعمددم فددو تمددل المدددة ا الددة اتخدداذن لممددرار وال صددو  ًمدد  ًاوددد معددين يشددعر االردددم ألردده يعمددم فددو تمددل المدددة ا الددة 
  لدددو كدددان اختدددار اددددياًل آخدددر  يدددر الدددذ  تدددم   لدددو كدددان اختدددار اددددياًل آخدددر  يدددر الدددذ  تدددم الطايعدددة التدددو  ددددثتت ومدددن ثدددم فىدددو يتمردددالطايعدددة التدددو  ددددثتت ومدددن ثدددم فىدددو يتمرددد

 اختيارن.اختيارن.
                                                           

 ..246246صص  ركشه،ركشه،رمْظ دًستِ ً سًبشي ب لغت،شا:، دظذس عبق رمْظ دًستِ ً سًبشي ب لغت،شا:، دظذس عبق   ((1))

  Tree plan  ب عةتخذاسب عةتخذاس  ػذن ب د رذ ػبذالشصمن بشُ، دمذدة لتضلْو المشاساي ً نظشّة المب سّ يػذن ب د رذ ػبذالشصمن بشُ، دمذدة لتضلْو المشاساي ً نظشّة المب سّ ي  ((6))

 ً ًExcel Solver  Sage Math   ً ًGambit   ً ًSilver Decisions ، ،، ر دؼة الملك عؼٌد، بة ،ر دؼة الملك عؼٌد، بة  

 ..111111-9999صص



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

935 

يات والمع الت والمع يات والمع الت والمعتمل الرًو جدودة ًاليدة فدو جدودة ًاليدة فدو   تتيير اسست لمرظرية لتكدون ذايير اسست لمرظرية لتكدون ذاااتمل الرًو
ىددم يت دداًمون فددو  يددز العالقددات الدوليددة لتكددون ىددم يت دداًمون فددو  يددز العالقددات الدوليددة لتكددون فف  ةةودوددا  الساسددودوددا  الساسدد  ةةًمميددة وفطرددًمميددة وفطردد  اتاتاختاددار اختاددار 

 مسممات يار  ًميىا وقاًدة لتمييم صال يتىا.مسممات يار  ًميىا وقاًدة لتمييم صال يتىا.

 املبحث الثاني
 والتقييماتاملباريات بني املسلمات نظرية 

درالان الا دددث فدددو رظريدددة المعادددةت وطدددر  اتمارىدددا وممارسدددتىات ان الا دددث فدددو رظريدددة المعادددةت وطدددر  اتمارىدددا وممارسدددتىات  درالوا  معالمىدددا اعددددوا معالمىدددا اعددددوا   وا 
كايددرة لمكارتىددا فددو مدددركات كايددرة لمكارتىددا فددو مدددركات   اأوميددةاأوميددةوسدديمة لمت ددو  ًمدد  الرظيددر الخصددم  كورىددا  ظيددت وسدديمة لمت ددو  ًمدد  الرظيددر الخصددم  كورىددا  ظيددت 

صراع فو المرار العالقات الدوليةت العرصر المركز  وال الب فو توصيط مجر  ظاورة صراع فو المرار العالقات الدوليةت العرصر المركز  وال الب فو توصيط مجر  ظاورة 
العامدد  ال اسددم والجددوور  ًاددر دورن العامدد  ال اسددم والجددوور  ًاددر دورن   ((ًمميددة وفريددة المااريدداتًمميددة وفريددة المااريددات  ل ل االت دداًالتت اذ يعددد ادر لت دداًالتت اذ يعددد ادر اا

دورن المىدددم كم ددددد روددديس لمتعامددد  مددد  الرظيدددر دورن المىدددم كم ددددد روددديس لمتعامددد  مددد  الرظيدددر إلددد  إلددد    المىدددم فدددو اردددا  المددددراتت ااإل دددافةالمىدددم فدددو اردددا  المددددراتت ااإل دددافة
 اشك  سميم وتوظي ه لارا  المدرات.اشك  سميم وتوظي ه لارا  المدرات.

راال إل  إل    المااريات تؤد المااريات تؤد وارطالقًا مما تمدمت شاع اًتماد اأن وارطالقًا مما تمدمت شاع اًتماد اأن  راال ا طراب وا  أداودوت أداودوت ا طراب وا 
ت وودددذا مدددا اشدددرته سدددجالت تددداري  ت وودددذا مدددا اشدددرته سدددجالت تددداري  وارودددا  فكدددر  لصدددار  المدددراروارودددا  فكدددر  لصدددار  المدددرار  ارىيدددارارىيدددارإلددد  إلددد    ورامدددا تمدددودورامدددا تمدددود

ميه لم تكن مىمة دًاة رظرية المعاة سىمة ًم  اإلطدال ت اد  اددت  ميه لم تكن مىمة دًاة رظرية المعاة سىمة ًم  اإلطدال ت اد  اددت العالقات الدوليةت ًو العالقات الدوليةت ًو
فدو  ايدة الصدعواةت ال سديما ًرددما يتعمدد  األمدر االجاردب السياسدوت ووردا  مد  العددب  فدو  ايدة الصدعواةت ال سديما ًرددما يتعمدد  األمدر االجاردب السياسدوت ووردا  مد  العددب  

  كمىدددارة تدددارة اخدددر تكمىدددارة تدددارة اخدددر ت  ثدددم التكريدددلثدددم التكريدددل  سدددتراتيجية كعمدددم تدددارةت والتكتيدددلسدددتراتيجية كعمدددم تدددارةت والتكتيدددلالالًادددين فاًتمددددوا االالالًادددين فاًتمددددوا اال
ية فو العالقاتت  إل داثإل داث ية فو العالقاتتط رة رًو الر دو الر دو إلد  إلد    وإلاارة تمل الجدليةت ارتأ  الاا دث تراولدهوإلاارة تمل الجدليةت ارتأ  الاا دث تراولده ط رة رًو
 االتو:االتو:

 األولاملطلب 
 مسلمات نظرية املباريات

ترداو  ترداو  ات اًالت الرظام الدولوت ال سيما تمدل التدو تات اًالت الرظام الدولوت ال سيما تمدل التدو ت  المىتمةالمىتمةترشد الدراسات المّيمة ترشد الدراسات المّيمة 
العالقددات الدوليددة مددن مرطمدد  رظريددة المعاددة التددو ادددت مددن الموا ددي ت لتأسدديس مدددخ  العالقددات الدوليددة مددن مرطمدد  رظريددة المعاددة التددو ادددت مددن الموا ددي ت لتأسدديس مدددخ  

  كددامنكددامنًمدد  ايجدداد ت سددير لمسددر الًمدد  ايجدداد ت سددير لمسددر ال  االكاديمييناالكاديميينم دداويمو تطايمددو يعددين الساسددة الممارسددين/م دداويمو تطايمددو يعددين الساسددة الممارسددين/
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ًددن ًددن   الممددرىيالممددرىيفددو مكرددون الت دداًالت الدوليددة المتعاقاددة الددذ  ي  ددز ًمدد  ال ىددم والت ميدد  فددو مكرددون الت دداًالت الدوليددة المتعاقاددة الددذ  ي  ددز ًمدد  ال ىددم والت ميدد  
ممياتيددة معيرددة إلدد  إلدد    االفترا ددات وصددوالً االفترا ددات وصددوالً   االسددومة وطددرحاالسددومة وطددرح  أثددارةأثددارةطريدد  طريدد   ممياتيددة معيرددة تارددو رؤ  فكريددة ًو تارددو رؤ  فكريددة ًو

ت صددد  ًدددن رسددد  متكامددد  الاردددا  رؤيدددة متكاممدددة ًدددن االثدددر الدددذ  ا دثتددده الرظريدددة فدددو ت صددد  ًدددن رسددد  متكامددد  الاردددا  رؤيدددة متكاممدددة ًدددن االثدددر الدددذ  ا دثتددده الرظريدددة فدددو 
 ((1  عالقاتو .عالقاتو .الت مي  الِ الت مي  الِ 

الرظريدددة ًممياتيدددًا تاعدددًا لخصوصددديتىا اواًلت الرظريدددة ًممياتيدددًا تاعدددًا لخصوصددديتىا اواًلت   ا تمدددانا تمدددانفمددد  ارشددد ا  الساسدددة الالًادددين فمددد  ارشددد ا  الساسدددة الالًادددين 
ددة مددن ال مددا ددة مددن ال مدداومددن ثددم ارتااطىددا امجمًو و  والوقدداو  االسددتراتيجية التددو شددىدتىا العالقددات و  والوقدداو  االسددتراتيجية التددو شددىدتىا العالقددات ومددن ثددم ارتااطىددا امجمًو

ت سير مالوم لم ىوم رظرية المعاة ومعطياتىا ت سير مالوم لم ىوم رظرية المعاة ومعطياتىا   إليجادإليجاد اجة المم ةت  اجة المم ةت الالت ارزت ت ارزت ثارياً ثارياً   الدوليةالدولية
تكويرىات السيما فو ظ  الو د  الددولو المتدأزمت ومدا ُ مد  مدن تكويرىات السيما فو ظ  الو د  الددولو المتدأزمت ومدا ُ مد  مدن إل  إل    والرؤ  التو ًمدتوالرؤ  التو ًمدت

ًتدداد االقويدددا  ًمددد  ًتدداد االقويدددا  ًمددد  اا  والتدددووالتدددوةت ةت ال مّاددال مّاددإلددد  إلددد    رواددات ارتادددال ارعكسددت ًمددد  المسددع  الدددداًورواددات ارتادددال ارعكسددت ًمددد  المسددع  الدددداًو
فدو الرسد  فدو الرسد  ًما را  الرظرية من تداخ  ت سدير  لممت داًمين ًما را  الرظرية من تداخ  ت سدير  لممت داًمين   المتكررةت ف الً المتكررةت ف الً   اااستخداماتىاستخداماتى

يصددم  اسددماطه ًمدد  الطددور يصددم  اسددماطه ًمدد  الطددور   ت فمددا يصددم  مردده لتو ددي  ماويددة الم ىددوم رظريددًا الت فمددا يصددم  مردده لتو ددي  ماويددة الم ىددوم رظريددًا الالدددولوالدددولو
ريددات ريددات فالمعاددة ترتىددو ارىايددة الماافالمعاددة ترتىددو ارىايددة الماا  تتفددو جميدد  ال دداالتفددو جميدد  ال دداالت  العممميدداتو الددذ  ا تددوان المو ددوعالعممميدداتو الددذ  ا تددوان المو ددوع

ادخدا  المعادة فدو ادخدا  المعادة فدو   يز اين فكدرةيز اين فكدرةييلتادأ  يروا جديدةت االمر الذ  جع  الجمي  م طرًا لمتملتادأ  يروا جديدةت االمر الذ  جع  الجمي  م طرًا لمتم
كاريكيدة االدا  السياسدو الددولو ًادر اسدتخدام م داويم جديددة تصددور كاريكيدة االدا  السياسدو الددولو ًادر اسدتخدام م داويم جديددة تصددور ييالسياسدة الدوليدة ومالسياسدة الدوليدة وم

  يعدوديعدود  وف  رؤيترداوف  رؤيترداومرد ذلل ومرد ذلل   تتادا  مختم ةادا  مختم ة  اأساليباأساليبمكارة المعاة استراتيجيًا والتعاير ًرىا مكارة المعاة استراتيجيًا والتعاير ًرىا 
المااريات مختصة كعممية تستدًو تاسيطًا ل ميمة المااريات مختصة كعممية تستدًو تاسيطًا ل ميمة   إلدارةإلدارةواة اًتماد استراتيجية واة اًتماد استراتيجية صعصعإل  إل  

لصددعواة تكددوين رؤيددة مسددتمامية لالزمددة الت اًميددة لصددعواة تكددوين رؤيددة مسددتمامية لالزمددة الت اًميددة أو أو   اشددكالية متالزمددة لمعالقددات الدوليددةاشددكالية متالزمددة لمعالقددات الدوليددة
تسى  مىمة معالجتىات وصدعواة الدراط ادين المديم الرظريدة والدالدة التجريايدة فدو التعداطو تسى  مىمة معالجتىات وصدعواة الدراط ادين المديم الرظريدة والدالدة التجريايدة فدو التعداطو 

  لمتعامد  مد  الردزاع الت دوقوت وودذا يمدودلمتعامد  مد  الردزاع الت دوقوت وودذا يمدود  الم داج الم داج اساب االردفاع اساب االردفاع   م  الالًاين الرويسيينتم  الالًاين الرويسيينت
ووذا ما ال يدركه الكثير من صراع المرار الالًاين رظرًا ووذا ما ال يدركه الكثير من صراع المرار الالًاين رظرًا   تتاستراتيجية ادارة الماارياتاستراتيجية ادارة الماارياتإل  إل  

لمديراميكية التو تتسم اىا طايعة التعام  م  م ىدوم اسدتراتيجية ادارة المااريدات  صدرًا   لمديراميكية التو تتسم اىا طايعة التعام  م  م ىدوم اسدتراتيجية ادارة المااريدات  صدرًا   
 الت المااراتية فو الرظام الدولوالت المااراتية فو الرظام الدولوورماذج التعام  م  الت اًورماذج التعام  م  الت اًرظرًا لتعدد ارماط واساليب رظرًا لتعدد ارماط واساليب 

                                                           

، ، 61116111سّخ ًالنظشّة ي، سّخ ًالنظشّة ي، دساعة فِ الطٌ  ًالنشةةا ًالتة دساعة فِ الطٌ  ًالنشةةا ًالتة   -ػلِ ػٌدا الؼم بِ، الؼ ر ي الذًلْةػلِ ػٌدا الؼم بِ، الؼ ر ي الذًلْة( ( 1))

 ًد  بؼذى .ًد  بؼذى .  611611صص
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 ((1  ك الة آرية.ك الة آرية.

االرشدددد ا  االدراسددددات التخطيطيددددة امدددددر االرشدددد ا  االدراسددددات التخطيطيددددة امدددددر   يددددأل وايددددأل واان صددددراع المددددرار المختصددددين لددددم ان صددددراع المددددرار المختصددددين لددددم 
ت ت فو ت ديد السدمول السياسدو لمددو فو ت ديد السدمول السياسدو لمددو ارش الىم االدراسات التكتيكيةت فىم يعيشون الما و ارش الىم االدراسات التكتيكيةت فىم يعيشون الما و 

فىدم فىدم   وج ًدن الرمطيدة فدو الت ميد  العمالردوتوج ًدن الرمطيدة فدو الت ميد  العمالردوتالتعاطو م  ال كر اإلاداًو والخدر التعاطو م  ال كر اإلاداًو والخدر   ويخشونويخشون
يتعاشون م  الرزاع وال يعالجونت فيا ثون ًن مدرب مرمذ فو كد  لعادة دوليدة   كورده لده يتعاشون م  الرزاع وال يعالجونت فيا ثون ًن مدرب مرمذ فو كد  لعادة دوليدة   كورده لده 

ًدددالم فدددو التخطددديط لىدددات وال ريدددب ارىدددم كساسدددة ًدددالم فدددو التخطددديط لىدددات وال ريدددب ارىدددم كساسدددة أو أو   خادددر مىاراتيدددة فدددو ادارة المااريددداتخادددر مىاراتيدددة فدددو ادارة المااريدددات
  االخدر الشدريلاالخدر الشدريلوصراع قرار الزالوا ي اولون  د  المعدب خدارج ال مادةت وي ممدون الطدرط وصراع قرار الزالوا ي اولون  د  المعدب خدارج ال مادةت وي ممدون الطدرط 

ار سدىم ووددم يىدددرون ار سدىم ووددم يىدددرون إلدد  إلدد    صدراع قددرار المسددؤولية ًدن اخ دداقىم فددو المعادة دون الرظددرصدراع قددرار المسددؤولية ًدن اخ دداقىم فددو المعادة دون الرظددرأو أو 
الوقتت وياتعدون ًن المرط  فو لعاىمت وان ارش ا  الاعض اذلل ًدن االخدرين  دراًا الوقتت وياتعدون ًن المرط  فو لعاىمت وان ارش ا  الاعض اذلل ًدن االخدرين  دراًا 
مددن الخيددا  وخروجددًا ًمدد  المددألوطت االمددر الددذ  جعدد  االدايددات الخاصددة اىددذا المجددا  مددن الخيددا  وخروجددًا ًمدد  المددألوطت االمددر الددذ  جعدد  االدايددات الخاصددة اىددذا المجددا  

 ((2  وا  .وا  .تتسم االردرة والتتتسم االردرة والت

ًمدددد  ًمدددد  السدددديما فددددو الدددددو  المتمدمددددة السدددديما فددددو الدددددو  المتمدمددددة ور ددددم ذلددددل ارتظمددددت امددددام الساسددددة الالًاددددين ور ددددم ذلددددل ارتظمددددت امددددام الساسددددة الالًاددددين 
أو أو   اخددتالط ادواروددم اسدداليب وادوات ت ميميددة ًمميددة افرزتىددا ًمميددات الا ددث االكدداديمواخددتالط ادواروددم اسدداليب وادوات ت ميميددة ًمميددة افرزتىددا ًمميددات الا ددث االكدداديمو

تجددداراىم الخاصدددة فدددو تطددددوير المعرفدددة الخاصدددة اعمميددددة ادارة المااريدددات فدددو العالقددددات تجددداراىم الخاصدددة فدددو تطددددوير المعرفدددة الخاصدددة اعمميددددة ادارة المااريدددات فدددو العالقددددات 
فدو االدا  فدو االدا    ألسدالياىمألسدالياىمرسم ال دود الرظرية رسم ال دود الرظرية إل  إل    اة وال اجةاة وال اجةتدفعىم اذلل الر تدفعىم اذلل الر ت التو ت التو الدوليةالدولية

ًددن المراًددة اعدددم اتمددام ذلددل مددن دون م دداويم وا دد ة ودقيمددة المعردد  ًددن المراًددة اعدددم اتمددام ذلددل مددن دون م دداويم وا دد ة ودقيمددة المعردد    السياسددو ف ددالً السياسددو ف ددالً 
ال كدم وال سدم اميدت متوا دعة تاعدًا ال كدم وال سدم اميدت متوا دعة تاعدًا أو أو   راكات الدوليةت اال ان قاامية الاتراكات الدوليةت اال ان قاامية الاتلمتعام  م  ال ِ لمتعام  م  ال ِ 

الادددت فدددو امكاريدددة اردددا  رىدددي ًممدددو الادددت فدددو امكاريدددة اردددا  رىدددي ًممدددو لممراًدددة المترسدددخة لدددد  الجميددد  اعددددم المددددرة ًمددد  لممراًدددة المترسدددخة لدددد  الجميددد  اعددددم المددددرة ًمددد  
متكامد  لمتعدداطو مد  جميدد  اشددكا  الت داًالت الدوليددة التدو ادددت ازليددة لعددم المدددرة ًمدد  متكامد  لمتعدداطو مد  جميدد  اشددكا  الت داًالت الدوليددة التدو ادددت ازليددة لعددم المدددرة ًمدد  

فالو د  فالو د    ((3  تتة الدوليدةة الدوليدةعادعادممالال  اتاتفعد  مممدوس وممرد  لتعداطو مد  ازمدفعد  مممدوس وممرد  لتعداطو مد  ازمدإلد  إلد    ترجمة المااميداتترجمة المااميدات

                                                           

( طةةة س ىشّةةةذُ، تةةة سّخ الؼ رةةة ي الذًلْةةةة ًالضرةةة سا الضذّخةةةة، داس الٌفةةة   للنشةةةش ًالتٌصّةةةغ، ( طةةة س ىشّةةةذُ، تةةة سّخ الؼ رةةة ي الذًلْةةةة ًالضرةةة سا الضذّخةةةة، داس الٌفةةة   للنشةةةش ًالتٌصّةةةغ، 1))

 ًد  بؼذى .ًد  بؼذى .  1111صص  ،،61126112االعكنذسّة، االعكنذسّة، 

 ..141141صص  ،،19911991( صمذ دضمذ صمذ، ت سّخ ًنظشّ ي الؼ ر ي الذًلْة، الز دؼة االع دْة، غضا، ( صمذ دضمذ صمذ، ت سّخ ًنظشّ ي الؼ ر ي الذًلْة، الز دؼة االع دْة، غضا، 6))

مِ، النظ س الغْ عِ الذًلِ : دساعة فةِ االطةٌ  النظشّةة ًالخظة لض المؼ طةشا، مِ، النظ س الغْ عِ الذًلِ : دساعة فةِ االطةٌ  النظشّةة ًالخظة لض المؼ طةشا، (ػبذ الم دس في(ػبذ الم دس في2))

 . . 6161صص  ،،19911991داس ًالو للنشش ًالطب ػة، ػم ب، داس ًالو للنشش ًالطب ػة، ػم ب، 
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واور واور الت دداًمو يو دد  طايعددة العالقددة اددين الواقددد  الدددولو واسدداليب التصددد  لوقدداو  وظدددالت دداًمو يو دد  طايعددة العالقددة اددين الواقددد  الدددولو واسدداليب التصددد  لوقدداو  وظددد
الددرىي الددرىي إلدد  إلدد    وفددرة الت دداًالت فددو السددا ة الدوليددةت ووددذا يشدديروفددرة الت دداًالت فددو السددا ة الدوليددةت ووددذا يشددير//االزمددة الراشددوة اسدداب شدد ةاالزمددة الراشددوة اسدداب شدد ة

مالرية. مالرية.الشام  المرشد لمتعام  م  الت اًالت الدولية ا كمة ًو  ((1  الشام  المرشد لمتعام  م  الت اًالت الدولية ا كمة ًو

وت سدداًا لمثدد  وددذن المااريددات السياسددية ومددا ت ددرزن مددن دالالت تىديددد واراددال فددو وت سدداًا لمثدد  وددذن المااريددات السياسددية ومددا ت ددرزن مددن دالالت تىديددد واراددال فددو 
ىم السيا  لممااريات استراتيجيًات الذ  تميدز ىم السيا  لممااريات استراتيجيًات الذ  تميدز مجا  العالقاتت وجدرا من المراسب اًادة فمجا  العالقاتت وجدرا من المراسب اًادة ف

قدددوة ومىدددارة قدددوة ومىدددارة إلددد  إلددد    دون  يدددرن مدددن الم ددداويم اممدددب المعادلدددة مدددن معرفدددة قدددوة ومىدددارة االخدددردون  يدددرن مدددن الم ددداويم اممدددب المعادلدددة مدددن معرفدددة قدددوة ومىدددارة االخدددر
الددددر ست واالًتددددراط ا ميمددددة سددددو  لعددددب المااريددددات االقميميددددة والدوليددددةت ولعدددد  واو  مددددا الددددر ست واالًتددددراط ا ميمددددة سددددو  لعددددب المااريددددات االقميميددددة والدوليددددةت ولعدددد  واو  مددددا 

االقميميددةت االقميميددةت -ميميددة ميميددة يصددادفرا فددو وددذا الجىددد مددا اشددرته مددذوايات االزمددة فددو المااريددات االقيصددادفرا فددو وددذا الجىددد مددا اشددرته مددذوايات االزمددة فددو المااريددات االق
صدد  ال ددا  صدد  ال ددا  و و فالشددركا  ًمدد  مددر  مددب التدداري  اسددتخدموا رظريددة المعاددة فددو سياسددتىمت و فالشددركا  ًمدد  مددر  مددب التدداري  اسددتخدموا رظريددة المعاددة فددو سياسددتىمت و 

ومدددن وردددا سدددوط رعطدددو اعدددض ومدددن وردددا سدددوط رعطدددو اعدددض لممماي دددة والمسددداومة لالًادددين لم دددر  االخدددر  الالًادددةت لممماي دددة والمسددداومة لالًادددين لم دددر  االخدددر  الالًادددةت 
األمثمدددة االرشدددادية ل ىدددم فمسددد ة رظريدددة المعادددة وجدليدددة قواريرىدددا المت يدددرة ا سدددب المواقدددط األمثمدددة االرشدددادية ل ىدددم فمسددد ة رظريدددة المعادددة وجدليدددة قواريرىدددا المت يدددرة ا سدددب المواقدددط 

إلددد  إلددد    كمدددا تراوردددا تجددداراىم كدددارون تدددواقينكمدددا تراوردددا تجددداراىم كدددارون تدددواقين  ليدددةت فتركيدددا ًمددد  سددداي  المثدددا ليدددةت فتركيدددا ًمددد  سددداي  المثدددا والت ددداًالت الدو والت ددداًالت الدو 
اسددتخدام رظريددة المعاددة فددو التعدداطو مدد  العددرا  ماويددًات امددا ايددران فساسددتىا اسددت ادوا مددن اسددتخدام رظريددة المعاددة فددو التعدداطو مدد  العددرا  ماويددًات امددا ايددران فساسددتىا اسددت ادوا مددن 

 ((2  السيطرة الجيواوليتكية.السيطرة الجيواوليتكية.إل  إل    رؤية االترال لرظرية المعاة وطوروارؤية االترال لرظرية المعاة وطوروا

الميددان فددو الميددان فددو   اسددتخداماسددتخدامفكددرة فكددرة العددراقيين كساسددة ادركددوا صددعواة الموقددط فددو تطددور العددراقيين كساسددة ادركددوا صددعواة الموقددط فددو تطددور امددا امددا 
و ددعىم امدددام امددر واقددد  اارددت ًمددديىم مالمدد  االرادددال كددورىم متوا دددعو و ددعىم امدددام امددر واقددد  اارددت ًمددديىم مالمدد  االرادددال كددورىم متوا دددعو و و رظريددة المعادددة رظريددة المعادددة 

ت ت 21132113السيما م  الترو  واالراال السياسدو مدا اعدد السيما م  الترو  واالراال السياسدو مدا اعدد   االساليب فو التعام  م  االزماتاالساليب فو التعام  م  االزمات
مدددد  مددددا يادددددو ان الو دددد   ددددرج فددددو التعدددداطو مدددد  ازمددددة الميددددان اسددددتراتيجيًا لصددددعواة  مدددد  مددددا يادددددو ان الو دددد   ددددرج فددددو التعدددداطو مدددد  ازمددددة الميددددان اسددددتراتيجيًا لصددددعواة ًو ًو

 ددد  لالزمدددة دون تخطددديط مسدددا  لتالفدددو التميدددد وال صدددر فدددو ال دددرالت  ددد  لالزمدددة دون تخطددديط مسدددا  لتالفدددو التميدددد وال صدددر فدددو ال دددرالت ال صدددو  ًمددد  ال صدددو  ًمددد  
 ت وتمل تدخ  فو استراتيجية توازنت وتمل تدخ  فو استراتيجية توازنفال اية من تواتر االزمة وو االستجااة واالذًانفال اية من تواتر االزمة وو االستجااة واالذًان

                                                           

، ، 44( ّنظش: اعم ػْو طبشُ دملذ، الؼ ر ي الغْ عةْة الذًلْةة :دساعةة فةِ االطةٌ  ًالنظشّة ي، ط( ّنظش: اعم ػْو طبشُ دملذ، الؼ ر ي الغْ عةْة الذًلْةة :دساعةة فةِ االطةٌ  ًالنظشّة ي، ط1))

 ..662662، ص، ص61116111المكتبة االك دّمْة،الم ىشا،المكتبة االك دّمْة،الم ىشا،

  ،،61126112صغةةْن، نظشّةةة الؼ رةة ي الذًلْةةة، داس ادةةٌاد للنشةةش ًالتٌصّةةغ، بْةةشًي، صغةةْن، نظشّةةة الؼ رةة ي الذًلْةةة، داس ادةةٌاد للنشةةش ًالتٌصّةةغ، بْةةشًي، ( ّنظةةش: ػةةذن ب ( ّنظةةش: ػةةذن ب 6))

 ًد  بؼذى .ًد  بؼذى .  116116صص
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 ((1  المو  الشر  اوسطية.المو  الشر  اوسطية.

 مايددة المصددال  ال يويددة وفمددًا لرؤيددة متكاممددة فمسدد تىا  مايددة المصددال  ال يويددة وفمددًا لرؤيددة متكاممددة فمسدد تىا إلدد  إلدد    فرظريددة المعاددة تىدددطفرظريددة المعاددة تىدددط
ت مي  ال وز ًم  الرظيرت كمدا يمكدن وصد ىا اارىدا ت مي  ال وز ًم  الرظيرت كمدا يمكدن وصد ىا اارىدا إل  إل    و و المدرة كوسيمة لموصالمدرة كوسيمة لموص  استخداماستخدام

ًمدددم وفدددن التخطددديط والتوزيددد  واالسدددتخدام االمثددد  لت ميددد  المصدددال  فدددو رسددد  تدددوجيىو ًمدددم وفدددن التخطددديط والتوزيددد  واالسدددتخدام االمثددد  لت ميددد  المصدددال  فدددو رسددد  تدددوجيىو 
العممية والمىارات الذورية لت مي  العممية والمىارات الذورية لت مي    لإلمكاراتلإلمكاراتاالمث  االمث    استثماراستثماروارشاد  وادط  اوو ًار وارشاد  وادط  اوو ًار 

 ..  ((2  الظ ر ًم  الرظيرالظ ر ًم  الرظير

ظريددة المعاددة فددو ادارة العالقددات الدوليددة وجددب ظريددة المعاددة فددو ادارة العالقددات الدوليددة وجددب ال رسددتطي  ان رتخمدد  ًددن رال رسددتطي  ان رتخمدد  ًددن ر  وألرردداوألررددا
ت ووددذا االمددر يددراد لدده مىددارة ت ووددذا االمددر يددراد لدده مىددارة ""الرظيددر ال دددالرظيددر ال ددد""ًميرددا وصدد ىا اعمددم وفددن التعامدد  مدد  االخددر ًميرددا وصدد ىا اعمددم وفددن التعامدد  مدد  االخددر 

امريددة اداويددة ان الرظريددة ال تتعامدد  مدد  الرددزاع المدداوم ف سددبت وارمددا تعمددد امريددة اداويددة ان الرظريددة ال تتعامدد  مدد  الرددزاع المدداوم ف سددبت وارمددا تعمدددفكريددة ًو إلدد  إلدد    فكريددة ًو
رددددزاع المسدددتما ت وودددذا يعرددددو ترسدددي  وتوجيددده كافددددة الطاقدددات واالمكارددددات رددددزاع المسدددتما ت وودددذا يعرددددو ترسدددي  وتوجيددده كافددددة الطاقدددات واالمكارددددات إلددد  إلددد    االًتدددداداالًتدددداد

 ((3  ووو الىدط المرجو ت ميمه.ووو الىدط المرجو ت ميمه.  لم صو  ًم  وفرة معرفية لمعب اا تراطلم صو  ًم  وفرة معرفية لمعب اا تراط

ووردددددا يمكدددددن المدددددو  ان رظريدددددة المعادددددة ودددددو ارردددددامي متكامددددد  يو ددددد  مدددددن قاددددد  ووردددددا يمكدددددن المدددددو  ان رظريدددددة المعادددددة ودددددو ارردددددامي متكامددددد  يو ددددد  مدددددن قاددددد  
اددد  ان تاددددأ اددد  ان تاددددأ فيعتددددوا قفيعتددددوا قت ت العالقدددات الدوليدددةالعالقدددات الدوليدددة  اددد دارةاددد دارةالمىتمدددين المىتمدددين أو أو   المختصدددينالمختصدددين  االسدددتراتيجييناالسدددتراتيجيين

-المعاة ويصو وا ويمرروا ما يرا و فعمه فو كد  و د  يمكدن ان يدركده الالًدب االخدرالمعاة ويصو وا ويمرروا ما يرا و فعمه فو كد  و د  يمكدن ان يدركده الالًدب االخدر
وورددا ال وورددا ال ت ت الرظيددرت وفددو ا  مر مددة مددن مرا دد  التددو وصددمت اليىددا المعاددة يجددد ر سدده فيىدداالرظيددرت وفددو ا  مر مددة مددن مرا دد  التددو وصددمت اليىددا المعاددة يجددد ر سدده فيىددا

المااريدات المااريدات   إلدارةإلدارةرخط  فو وصط المعاة اارىا ًممية ال تكت و ات مي  الىددط المرسدوم رخط  فو وصط المعاة اارىا ًممية ال تكت و ات مي  الىددط المرسدوم 
لعددب" تعطددو لعددب" تعطددو   تكددار "الميتددا لعددب" ًمدد  ًددد ان ًمميددة ااتكددار "الميتدداتكددار "الميتددا لعددب" ًمدد  ًددد ان ًمميددة ااتكددار "الميتدداااااإلدد  إلدد    وارمددا تسددع وارمددا تسددع 

صددورة شدداممة لمددا يرا ددو ان تكددون ًميدده المااريددات مددن  يددث رسددمىا ووصدد ىا وتر يددذوا صددورة شدداممة لمددا يرا ددو ان تكددون ًميدده المااريددات مددن  يددث رسددمىا ووصدد ىا وتر يددذوا 
ًدم الو وح الرؤية رتيجة  ياب الىددطت ووكدذا ًدم الو وح الرؤية رتيجة  ياب الىددطت ووكدذا أو أو   دون الوقوع فو االلتااس وال موضدون الوقوع فو االلتااس وال موض

                                                           

طةةخش ػلةةِ عةة دة، دًس المْةة ه فةةِ احةة سا فةةِ الشةةشق االًعةةط: داسعةةة ص لةةة : تشكْةة ، الؼةةشاق، طةةخش ػلةةِ عةة دة، دًس المْةة ه فةةِ احةة سا فةةِ الشةةشق االًعةةط: داسعةةة ص لةةة : تشكْةة ، الؼةةشاق، ( ( 1))

 ..22، ص، ص61126112عٌسّة، ػم ب، عٌسّة، ػم ب، 

لذًلْةةة، داس الشةةشًق للنشةةش لذًلْةةة، داس الشةةشًق للنشةةش ( ػبةةذ المةة دس دضمةةذ فيمةةِ، النظشّةة ي الزضلْةةة ًالكلْةةة فةةِ الؼ رةة ي ا( ػبةةذ المةة دس دضمةةذ فيمةةِ، النظشّةة ي الزضلْةةة ًالكلْةةة فةةِ الؼ رةة ي ا6))

 ًد  بؼذى .ًد  بؼذى .  2424صص  ،،61116111ًالتٌصّغ، ػم ب، ًالتٌصّغ، ػم ب، 

، بْشًي، المهعغة الؼشبْة للذساعة ي ًالنشةش، ، بْشًي، المهعغة الؼشبْة للذساعة ي ًالنشةش، 11،د،د66( ػبذ الٌى م الكْ لِ، المٌعٌػة الغْ عْة،ط( ػبذ الٌى م الكْ لِ، المٌعٌػة الغْ عْة،ط2))

 ..416416صص  ،،19911991
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  وارد واالمكاردددددات وتوجيدددددهوارد واالمكاردددددات وتوجيدددددهتادددددو رظريدددددة المعادددددة وددددو ًمميدددددة تخطددددديط تىددددددط لتعاوددددة المدددددتادددددو رظريدددددة المعادددددة وددددو ًمميدددددة تخطددددديط تىددددددط لتعاوددددة المددددد
اخر  لمواجىة الرظير وت مي  وفرة اخر  لمواجىة الرظير وت مي  وفرة إل  إل    السياسات واستخدام الوساو  المتا ة من مر مةالسياسات واستخدام الوساو  المتا ة من مر مة

 ((1  مر عية .مر عية .

والت دو ت والت دو ت  لمدرا لمدرا  ا تمداالا تمداال األكثدراألكثدر الطدر الطدر  ًنًن ويا ثونويا ثون اعمالريةاعمالرية يتصرفونيتصرفون الالًاونالالًاون
 ًمالردوًمالردو اشدك اشدك  يا ثيا ث الًبالًب فك  شو  م سوب ومدروست وك فك  شو  م سوب ومدروست وك   استراتيجياَ استراتيجياَ  يتصرفونيتصرفونو و 

 الالًادينالالًادين كد كد  يتصدطيتصدط خسداورنت وخسداورنت و  جم جم وتمميصوتمميص أراا هأراا ه م اً ةم اً ة منمن تمكرهتمكره طريمةطريمة ًنًن
  طدرط دولدوطدرط دولدو كد كد  ويىددطويىددط  المعادةتالمعادةت ادأمورادأمور العميمدةالعميمدة المعرفدةالمعرفدة اك اك  والمعموليةوالمعمولية الدوليين االذكا الدوليين االذكا 

 طرططرط ك ك  ومعرفةومعرفة  اهتاهت الخاصةالخاصة الخسارةالخسارة تممي تممي أو أو   العاودالعاود تعظيمتعظيمإل  إل    فو العالقات الدوليةفو العالقات الدولية
 قراراتدهقراراتده ااتخداذااتخداذ طدرططدرط كد كد  قيدامقيدام  االماداراةتاالماداراةت المتعممدةالمتعممدة ومداتومداتالمعمالمعم اكد اكد  الماداراةالماداراة أطدراطأطدراط مدنمدن

 ثدمثدم ومنومنت ت وا دوا د وقتوقت فوفو قراراتىمقراراتىم//قراراتىماقراراتىما ااتخاذااتخاذ  األطراطاألطراط//الطرفينالطرفين قيامقيام  مستممةتمستممةت اصورةاصورة
 الرظير.الرظير. األخراألخر الطرطالطرط اختاروااختاروا التوالتو االستراتيجيةاالستراتيجية  طرططرط ك ك  يعرطيعرط الال

أو أو   صددومصددومأطددراط الصددراع والمرافسددة يطمدد  ًمدديىم الخأطددراط الصددراع والمرافسددة يطمدد  ًمدديىم الخ//طرفدداطرفددا  المادداراة:المادداراة:ًراصددر ًراصددر   امدداامددا
ت وتمثدد  مصدد وفة الدددف  ت وتمثدد  مصدد وفة الدددف  االسددتراتيجياتاالسددتراتيجياتت ولكدد  طددرط  الًددب( ًدددد م دددد مددن ت ولكدد  طددرط  الًددب( ًدددد م دددد مددن الالًاددونالالًاددون

رتيجدة اختيدارن لكد  اسدتراتيجية مدن االسدتراتيجيات رتيجدة اختيدارن لكد  اسدتراتيجية مدن االسدتراتيجيات   األو األو اداللة ما ي ص  ًميده الالًدب اداللة ما ي ص  ًميده الالًدب 
ميه  المتا ةتالمتا ةت ميهًو متخذ المرار  ير متأكد من أن  دثا معيرات ردوع المعمومدات المتا دة متخذ المرار  ير متأكد من أن  دثا معيرات ردوع المعمومدات المتا دة ف ن ف ن   ًو

  .دة جداً  سوط يم  اساب ًدم وجود معمومات كافية وتامةدة جداً  سوط يم  اساب ًدم وجود معمومات كافية وتامةوقت المااراة م دو وقت المااراة م دو 

( معددددروط وم ددددددت ويوجددددد ًدددددد مددددن ( معددددروط وم ددددددت ويوجددددد ًدددددد مددددن الالًاددددونالالًاددددونالمادددداراة  المادددداراة    وقواًددددد المادددداراة :طرفدددداوقواًددددد المادددداراة :طرفددددا
ت دد قرارات طرفو المااراة وتتخذ فو الوقت ر سدهت ت دد قرارات طرفو المااراة وتتخذ فو الوقت ر سدهت و و ت ت الًبالًباالستراتيجيات المتا ة لك  االستراتيجيات المتا ة لك  

ة التدو ت مد  أف د  الرتداويت ة التدو ت مد  أف د  الرتداويت اختيارن لالستراتيجياختيارن لالستراتيجيو و من الت كم فو استراتيجياتهت من الت كم فو استراتيجياتهت ووو ت د ووو ت د 
الممكردة االرسداة لدهت وال يجدوز االتصدا  ادين الممكردة االرسداة لدهت وال يجدوز االتصدا  ادين مدن ال راكدات مدن ال راكدات   يستخدم ك  طرط قددراَ يستخدم ك  طرط قددراَ وورا وورا 

ان ال ان ال ًمد  ًمد  فدو اختيدار اسدتراتيجية مراسداة لده فدو اختيدار اسدتراتيجية مراسداة لده   األو األو طرفو المااراةت أ  أن قدرار الطدرط طرفو المااراةت أ  أن قدرار الطدرط 

                                                           

))1   (( Jhon, Harsanyi, Game Theory and the Analysis of international conflict, 

in J.Rosenau،، international politics foreign policy, London, the free 

pess,1969,p .370.. 
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تارودا تارودا االسدتراتيجيات التدو يخاالسدتراتيجيات التدو يخ//إن االسدتراتيجيةإن االسدتراتيجية يعمم اىا الطرط الثداروت والعكدس صد ي تيعمم اىا الطرط الثداروت والعكدس صد ي ت
وتميدن فو اختيار اسدتراتيجيتهت والعكدس وتميدن فو اختيار اسدتراتيجيتهت والعكدس   اآلخراآلخرتعي  من  رية الطرط تعي  من  رية الطرط   الرزاعالرزاعأ د طرفو أ د طرفو 

 ..اآلخراآلخرع ًم   ساب الطرط ع ًم   ساب الطرط اايكون كسب أ د طرفو الرز يكون كسب أ د طرفو الرز  ص ي تص ي ت

 املطلب الثاني
 اللعبة/تقييم نظرية املباريات

ان م دور الدراسدة يددور ااألسدداس اعدد ًدرض الرظريددة وقواريرىدا وأردواع المااريددات ان م دور الدراسدة يددور ااألسدداس اعدد ًدرض الرظريددة وقواريرىدا وأردواع المااريددات 
  األ ددداثاأل ددداثتميدديم مددد  رجا ىددا مددن  يددث التطايدد  الددواقعو ااالًتمدداد ًمدد  اسددتمرا  تميدديم مددد  رجا ىددا مددن  يددث التطايدد  الددواقعو ااالًتمدداد ًمدد  اسددتمرا   ددو   ددو  

اذ رجددوا مددن الرظريدات التدو تدم اًتمادوددا فدو الكثيدر مدن الصددراًات اذ رجددوا مددن الرظريدات التدو تدم اًتمادوددا فدو الكثيدر مدن الصددراًات ت ت واسدترااط الرتداويواسدترااط الرتداوي
اذ  ممدت الكثيدر مدن المدرارات اذ  ممدت الكثيدر مدن المدرارات ت ت والرزاًات واالزمات التو شىدتىا سا ة العالقدات الدوليدةوالرزاًات واالزمات التو شىدتىا سا ة العالقدات الدوليدة

ا فدددو الوقدددت ذاتددده  كورىددا ال تخمدددو مدددن الدددرمص ال كدددر  ا فدددو الوقدددت ذاتددده  كورىددا ال تخمدددو مدددن الدددرمص ال كدددر  الصدداواة فدددو جواردددب كثيدددرة لكرىددالصدداواة فدددو جواردددب كثيدددرة لكرىدد
ة واالركشداط االسدتراتيجو الكايدر  ة واالركشداط االسدتراتيجو الكايدر والمصور االداوو فدو ظد  الت داًالت الدوليدة المتسداًر والمصور االداوو فدو ظد  الت داًالت الدوليدة المتسداًر
فو المرن ال اد  والعشرين قرن ال اً  الرقمو الذ  جع  من اال داث تتسارع  تد  ال فو المرن ال اد  والعشرين قرن ال اً  الرقمو الذ  جع  من اال داث تتسارع  تد  ال 

معطيدات ووصدط ال دوادث معطيدات ووصدط ال دوادث يستطي  الاا ث والم م  ان يمط اصورة مستمرة رسايًا ًم  يستطي  الاا ث والم م  ان يمط اصورة مستمرة رسايًا ًم  
والمتشددااكةت لكددن والمتشددااكةت لكددن   المتشددعاةالمتشددعاةفكيددط االمخرجددات التددو را ددث ًرىددا فددو العالقددات الدوليددة فكيددط االمخرجددات التددو را ددث ًرىددا فددو العالقددات الدوليددة 

 فو ت سير ال راكات الدولية.فو ت سير ال راكات الدولية.  ااإليجاايةااإليجاايةاستخدامىا اتسم استخدامىا اتسم 

ومددن اددين اوددم اإليجاايددات التددو  ظيددت اىددا فددو العالقددات الدوليددةت ارىددا: تعطددو ومددن اددين اوددم اإليجاايددات التددو  ظيددت اىددا فددو العالقددات الدوليددةت ارىددا: تعطددو   
  والتكتيددل االداوددوت ويمكددن تطايمىددا ًمدد    والتكتيددل االداوددوت ويمكددن تطايمىددا ًمدد  لمسياسددو الالًددب مسددا ة جيدددة لمارددا  ال كددر لمسياسددو الالًددب مسددا ة جيدددة لمارددا  ال كددر 

الصراًات الص رية اين الدو  المتساوية فو ممومات الموة رسايًات فاعد االستمرا  لمسا  الصراًات الص رية اين الدو  المتساوية فو ممومات الموة رسايًات فاعد االستمرا  لمسا  
ال درب الادداردة اددين الالًادين االساسدديين الواليددات المت ددة األميركيددة واالت دداد السددوفيتو  ال درب الادداردة اددين الالًادين االساسدديين الواليددات المت ددة األميركيددة واالت دداد السددوفيتو  

  را دترا دت  األولد األولد ت الخاطودة وان ت الخاطودة وان االرىيدار والت كدل اسداب المدرارااالرىيدار والت كدل اسداب المدراراإل  إل    ولكون األخير الت اهولكون األخير الت اه
 ((1  المااريات الختياروا المرارات الصاواة فو المعاة الص رية.المااريات الختياروا المرارات الصاواة فو المعاة الص رية.

                                                           

فشانك بْلةِ، دؼزةم بة ي ًّةو للؼلةٌس الغْ عةْة، تشرمةة : دشكةض الخلةْذ لألبضة ث، دشكةض الخلةْذ فشانك بْلةِ، دؼزةم بة ي ًّةو للؼلةٌس الغْ عةْة، تشرمةة : دشكةض الخلةْذ لألبضة ث، دشكةض الخلةْذ   ((1))

 ..618618صص  ،،61146114، أبٌ ظبِ، ، أبٌ ظبِ، 11لألبض ث،طلألبض ث،ط
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ويرطاددد  ال دددا  فدددو المااريدددات  يدددر الصددد رية كدددذلل فدددو الصدددراع ال دددالو ادددين ويرطاددد  ال دددا  فدددو المااريدددات  يدددر الصددد رية كدددذلل فدددو الصدددراع ال دددالو ادددين  
الواليدددات المت ددددة األميركيدددة روسددديا االت اديدددة و م ددداوىم فدددو سدددوريا فكددد  طدددرط يسدددع  الواليدددات المت ددددة األميركيدددة روسددديا االت اديدددة و م ددداوىم فدددو سدددوريا فكددد  طدددرط يسدددع  

وردددددا تددددددخ  فدددددو مجدددددا  ا دددددوث العمميدددددات وردددددا تددددددخ  فدددددو مجدددددا  ا دددددوث العمميدددددات لم صدددددو  ًمددددد  أكادددددر راددددد  واقددددد  خسدددددارة و لم صدددددو  ًمددددد  أكادددددر راددددد  واقددددد  خسدددددارة و 
  maxmin  و  ( و )minimax 66  (ت فعم  سداي  المثدا  اذا  صدمت الواليدات المت ددة ًمد (ت فعم  سداي  المثدا  اذا  صدمت الواليدات المت ددة ًمد  

كمعط  رقمو فو المعادلة  ير الص رية كمعط  رقمو فو المعادلة  ير الص رية   ((1111من من   44  روسيا ت ص  ًم روسيا ت ص  ًم ف ن ف ن   ((1111من من 
 فو رظرية المعاة كما اسم را. فو رظرية المعاة كما اسم را. 

عدددب ادددين الكادددار عدددب ادددين الكادددار ممفيىدددو ترطاددد  ًمددد  الفيىدددو ترطاددد  ًمددد  ال  "لعادددة الجاردددا ""لعادددة الجاردددا "أو أو   امدددا "لعادددة السدددجرا "امدددا "لعادددة السدددجرا " 
ت وودددذا ال دددا  يرطاددد  ولعدددب دو  الشدددر  االوسدددط مددد  ت وودددذا ال دددا  يرطاددد  ولعدددب دو  الشدددر  االوسدددط مددد  وصددد ار واقويدددا  و دددع ا  الددددو وصددد ار واقويدددا  و دددع ا  الددددو 

دة مدن  دة مدن الواليات المت دة االمريكية وروسيا االت اديةت وورا يام  صار  المرار امام مجمًو الواليات المت دة االمريكية وروسيا االت اديةت وورا يام  صار  المرار امام مجمًو
الخيددددارات وترشددددي  الاددددداو  ااالًتمدددداد ًمدددد  الرظريددددة الختيددددار الخسددددارة األقدددد  فددددو وددددذا الخيددددارات وترشددددي  الاددددداو  ااالًتمدددداد ًمدددد  الرظريددددة الختيددددار الخسددددارة األقدددد  فددددو وددددذا 

الم كرون فو  م  العالقدات الدوليدة ان ودذا الردوع يرطاد  ًمد  العالقدات الم كرون فو  م  العالقدات الدوليدة ان ودذا الردوع يرطاد  ًمد  العالقدات االتجانت وير  االتجانت وير  
 ((1. . اين دو  الرووية والدو  التمميديةاين دو  الرووية والدو  التمميدية

المرتكدددزات اإليجاايدددة لمرظريدددة ارىدددا مدددالذ امدددن لاردددا  دالدددة المر عدددة المرتكدددزات اإليجاايدددة لمرظريدددة ارىدددا مدددالذ امدددن لاردددا  دالدددة المر عدددة ان مدددن ادددين ان مدددن ادددين  
  Utility function))   واختيددار الادددي  األمثدد ت السدديما فددو ظدد  الت ددديات التددو تواجدده واختيددار الادددي  األمثدد ت السدديما فددو ظدد  الت ددديات التددو تواجدده

لمرار فو الم ايا المومية العميا لمدولةت ووو تعتمد فو األسداس ًمد  المعمومدات لمرار فو الم ايا المومية العميا لمدولةت ووو تعتمد فو األسداس ًمد  المعمومدات صار  اصار  ا
ة كمددا فددو لعاددة الشددطرريأو أو   التامددة لمخصددومالتامددة لمخصددوم ة كمددا فددو لعاددة الشددطرريالمددو  المتصدداًر ومددن ثددم وددو تاتعددد ًددن ومددن ثددم وددو تاتعددد ًددن ت ت المددو  المتصدداًر

 ًرصر ال ظ اذ يتااد  كال الطرفين األدوار فو المعاة الدولية ان ص  التعاير. ًرصر ال ظ اذ يتااد  كال الطرفين األدوار فو المعاة الدولية ان ص  التعاير. 

أو أو   المعمومددات كمددا فددو األلعدداب التمميديددةالمعمومددات كمددا فددو األلعدداب التمميديددة  امددا األدوار التددو يخ ددو كددال الالًاددينامددا األدوار التددو يخ ددو كددال الالًاددين 
ارىم يمعاون امعمومات راقصة فىو ترطا  ًميىا رظرية اال تما  فو وذا االتجان وليس ارىم يمعاون امعمومات راقصة فىو ترطا  ًميىا رظرية اال تما  فو وذا االتجان وليس 

 رظرية المااريات.رظرية المااريات.
                                                           

 ..619619-661818صص  فشانك بْلِ، دؼزم ب ي ًّو للؼلٌس الغْ عْة، دظذس عبق ركشه،فشانك بْلِ، دؼزم ب ي ًّو للؼلٌس الغْ عْة، دظذس عبق ركشه،  ((1))

   دالة المن،ؼة دالة المن،ؼةUtility function ىِ أداا سّ تْة تمذس رْ عة س ػةذدّ س لشغبةة ال ػةب أً ػةذس سغبتةو : ىِ أداا سّ تْة تمذس رْ عة س ػةذدّ س لشغبةة ال ػةب أً ػةذس سغبتةو :

فِ الٌطٌ  يلَ ص لة د ، تغمش ىزه الذالةة بتشتْةب الًلٌّة ي ًالشغبة ي ػةذدّ س، ًتمةٌس بتٌطةْف فِ الٌطٌ  يلَ ص لة د ، تغمش ىزه الذالةة بتشتْةب الًلٌّة ي ًالشغبة ي ػةذدّ س، ًتمةٌس بتٌطةْف 

الذالةة اكبةش دة  ّمكةن . الذالةة اكبةش دة  ّمكةن . دضذد للض لة التِ ال ّشغب بي ، ًػنذى  فإب المشاس عْتخز لتكةٌب رْمةة ىةزه دضذد للض لة التِ ال ّشغب بي ، ًػنذى  فإب المشاس عْتخز لتكةٌب رْمةة ىةزه 

 ..619619صص  المظذس : علْم ب دضمذ دشر ب: دظذس عبق ركشه .المظذس : علْم ب دضمذ دشر ب: دظذس عبق ركشه .



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

939 

دددة مدددن التمييمدددات السدددمايةت إلددد  إلددد    الرظريدددة تعر دددتالرظريدددة تعر دددتفددد ن فددد ن   وفدددو ودددذا اإلطددداروفدددو ودددذا اإلطدددار   دددة مدددن التمييمدددات السدددمايةت مجمًو مجمًو
الوقدداو  ال ترطادد  ًمدد  الوقدداو  ال ترطادد  ًمدد  اددالر م اردده أصدد اب الرظريددة يعترفددون ان الكثيددر مددن اال ددداث و اددالر م اردده أصدد اب الرظريددة يعترفددون ان الكثيددر مددن اال ددداث و 

وذن الرظرية فو الرس  الدولو االر م من الت ديثات التو طرأت ًميىا فدو العمدد األخيدر وذن الرظرية فو الرس  الدولو االر م من الت ديثات التو طرأت ًميىا فدو العمدد األخيدر 
   السماية:السماية:  التمييماتالتمييماتمن المرن ال اد  والعشرين ومن جممة وذن من المرن ال اد  والعشرين ومن جممة وذن 

لعادددة ارظدددر كثيدددر مدددن لعادددة ارظدددر كثيدددر مدددن أو أو   المشدددكمة الكادددر  ودددو ان السياسدددة الدوليدددة ليسدددت ماددداراةالمشدددكمة الكادددر  ودددو ان السياسدددة الدوليدددة ليسدددت ماددداراة -11
اخر إال ارىا تت ير اخر إال ارىا تت ير إل  إل    ال قواًد لمعاة ت دد من وقتال قواًد لمعاة ت دد من وقتالواقعيين الكالسيلت ولكن ورالواقعيين الكالسيلت ولكن ور

أو أو   والالًادون وددم الددذين ي يرورىددات وال يمكددن لمعاددة ان تعكددس صددورة العددالم ال ميمددووالالًادون وددم الددذين ي يرورىددات وال يمكددن لمعاددة ان تعكددس صددورة العددالم ال ميمددو
التراددؤ اافترا ددات  ددو  كيددط يمكددن يسددمل الالًاددون سددموكىم اددالر م مددن الرظريددة التراددؤ اافترا ددات  ددو  كيددط يمكددن يسددمل الالًاددون سددموكىم اددالر م مددن الرظريددة 

   ((1  يمكن ان تعار ًن قدر من اعد الرظر. يمكن ان تعار ًن قدر من اعد الرظر. 
رتداوي اسدوأ اكثيدر مدن تمدل رتداوي اسدوأ اكثيدر مدن تمدل إلد  إلد    لمالودم لىدذا الرظريدة يمدودلمالودم لىدذا الرظريدة يمدود ير ا ير اأو أو   التطاي  الخاط التطاي  الخاط  -22

التددو يمكددن ان يرتىددو اليىددا متخددذ المددرار اًتمددادًا ًمدد   سدده الطايعددوت ف دداًل مددن التددو يمكددن ان يرتىددو اليىددا متخددذ المددرار اًتمددادًا ًمدد   سدده الطايعددوت ف دداًل مددن 
ما تزا  م صورة فو مجا   ي  ومتخصص جدًات واصورة ما تزا  م صورة فو مجا   ي  ومتخصص جدًات واصورة   ف رىاف رىا  الدقيمةتالدقيمةتالجوارب الجوارب 

 ((2  ال تسم  اتطايمىا ًم  الكثير من مشكالت السياسة الدولية. ال تسم  اتطايمىا ًم  الكثير من مشكالت السياسة الدولية. 
د  اإلشددددكاليات الرويسددددة التددددو يمدددد  فيىددددا الاددددا ثون فددددو العالقددددات الدوليددددة ًرددددد د  اإلشددددكاليات الرويسددددة التددددو يمدددد  فيىددددا الاددددا ثون فددددو العالقددددات الدوليددددة ًرددددد إ ددددإ دددد -33

اسددددتخدامىم لىدددددا ودددددو إشدددددكالية التسدددددطي  االشددددك  الدددددذ  ال يراًدددددو ًمددددد  األفكدددددار اسددددتخدامىم لىدددددا ودددددو إشدددددكالية التسدددددطي  االشددددك  الدددددذ  ال يراًدددددو ًمددددد  األفكدددددار 
المطرو ة فو مجم  الرظرياتت ومن اارز مظاور التسطي  وو اختصار م مون المطرو ة فو مجم  الرظرياتت ومن اارز مظاور التسطي  وو اختصار م مون 

  رظريدة كدأن يختصدر   رظريدة كدأن يختصدر رظريات العالقات الدولية فو جممة من الم اويم المرتاطة اكرظريات العالقات الدولية فو جممة من الم اويم المرتاطة اك
  اذ تت ددو  وددذن الم دداويماذ تت ددو  وددذن الم دداويمت ت المرظددور الددواقعو فددو م ىددومين رويسدديين المصددم ة والمددوةالمرظددور الددواقعو فددو م ىددومين رويسدديين المصددم ة والمددوة

أدوات ت ميمية فو  د ذاتىا فو  ين أن استخدام رظريات العالقات الدوليدة فدو أدوات ت ميمية فو  د ذاتىا فو  ين أن استخدام رظريات العالقات الدوليدة فدو إل  إل  
دة إلد  إلد    ت مي  الواقد  الددولو تسدتردت مي  الواقد  الددولو تسدترد دة مجمًو التدو تطر ىدا كد  التدو تطر ىدا كد  ” ” االفترا دات الت ميميدةاالفترا دات الت ميميدة““مجمًو

 ((3  الم اويم المجردة والتو ال تصم  أن تكون أداة ت ميمية.الم اويم المجردة والتو ال تصم  أن تكون أداة ت ميمية.إل  إل    رظرية وليسرظرية وليس

                                                           

 ..  199199صص  عؼذ صمِ تٌفْق، دظذس عبق ركشهُ،عؼذ صمِ تٌفْق، دظذس عبق ركشهُ،  ((1))

 ..  648648صص  اعم ػْو طبشُ دملذ، دظذس عبق ركشهُ،اعم ػْو طبشُ دملذ، دظذس عبق ركشهُ،  ((6))

بلخْةةشاي صٌعةةْن، أخطةة   دنيزْةةة فةةِ اعةةتخذاس نظشّةة ي الؼ رةة ي الذًلْةةة، المؼيةةذ المظةةشُ بلخْةةشاي صٌعةةْن، أخطةة   دنيزْةةة فةةِ اعةةتخذاس نظشّةة ي الؼ رةة ي الذًلْةةة، المؼيةةذ المظةةشُ   ((2))

 eg.org/-https://eipss، دت س ػلَ الشابط االتِ : ، دت س ػلَ الشابط االتِ : 61186118مٌص مٌص تت  6262للؼ ر ي، للؼ ر ي، 

https://eipss-eg.org/
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توفر ادراكًا لصراع المرار لمتعام  م  اعض المشاك  االستراتيجيةت ولكرىا ال تكون توفر ادراكًا لصراع المرار لمتعام  م  اعض المشاك  االستراتيجيةت ولكرىا ال تكون  -44
  م يدة إذا كارت المعمومدات راقصدة  دو  اعدض المواقدط االسدتراتيجيةت والتدو تدؤد م يدة إذا كارت المعمومدات راقصدة  دو  اعدض المواقدط االسدتراتيجيةت والتدو تدؤد 

 ((1  مواقط  ير واقعية فو العالقات الدولية. مواقط  ير واقعية فو العالقات الدولية. إل  إل  
ا ال تمدددم فددو  ددد ذاتىددا اداة م يدددة ل دد  الصددراع لصددال  الطددرط الددذ  يجيدددوا ا ال تمدددم فددو  ددد ذاتىددا اداة م يدددة ل دد  الصددراع لصددال  الطددرط الددذ  يجيدددوا ارىددارىدد   -55

أكثدددرت فاثدددت مدددن واقددد  التجرادددة العمميدددةت ارددده وردددال رزاًدددات يصدددعب  مىدددا امدددا ال أكثدددرت فاثدددت مدددن واقددد  التجرادددة العمميدددةت ارددده وردددال رزاًدددات يصدددعب  مىدددا امدددا ال 
ي ددمن ارتصددار طددرط ًمدد   يددرنت امعردد  ان وددذن الرظريددة مددن الممكددن ان تسدداًد ي ددمن ارتصددار طددرط ًمدد   يددرنت امعردد  ان وددذن الرظريددة مددن الممكددن ان تسدداًد 

 .. مه. مه.  ًم  ت سين الرؤية لمموقط واقتراح الرساو  التو تساًد فوًم  ت سين الرؤية لمموقط واقتراح الرساو  التو تساًد فو
ارىا ال ت ت  المجا  الواس  امام السياسات االخر   ير سياسة المواجىدة طالمدا ان ارىا ال ت ت  المجا  الواس  امام السياسات االخر   ير سياسة المواجىدة طالمدا ان  -66

رتيجة الصراًات التو يخو ىا صراع المرار تموم ًم  الرا  والخسارةت ووذا الروع رتيجة الصراًات التو يخو ىا صراع المرار تموم ًم  الرا  والخسارةت ووذا الروع 
السدمولت والتدو تدرفض اسدموب التوافد  السدمولت والتدو تدرفض اسدموب التوافد  أو أو   يالوم االرماط ال كرية المتطرفة مدن ال كدريالوم االرماط ال كرية المتطرفة مدن ال كدر

المختم دة فدو المختم دة فدو   األطدراطاألطدراطط التدو تأخدذ اعدين االًتادار مصدال  ط التدو تأخدذ اعدين االًتادار مصدال  والموا مة وال مو  الوسوالموا مة وال مو  الوس
   ((2  موقط من مواقط الصراع. موقط من مواقط الصراع.   أ أ 

ة فددو أ   -77 ة فددو أ  مددن الرا يددة الواقعيددة يصددعب تصددور ان يكددون سددمول األطددراط المتصدداًر مددن الرا يددة الواقعيددة يصددعب تصددور ان يكددون سددمول األطددراط المتصدداًر
فو أ  ًالقة ًداوية مدن ودذا المايد  م صدورًا فدو اطدار ادديمين اثردين ال فو أ  ًالقة ًداوية مدن ودذا المايد  م صدورًا فدو اطدار ادديمين اثردين ال أو أو   موقطموقط

ًددن ًددن  مددب الصددراًات واصددرط الرظددر  مددب الصددراًات واصددرط الرظددر أأةت فةت فلخسددار لخسددار ااأو أو   الكسددبالكسددب  أمدداأمدداثالددث لىمددا وومددا ثالددث لىمددا وومددا 
قددددر مدددن المروردددة التدددو تعيدددرىم ًمددد  الت دددرل قددددر مدددن المروردددة التدددو تعيدددرىم ًمددد  الت دددرل   إظىدددارإظىدددارطايعتىدددا ت دددتم ًمددد  أطرافىدددا طايعتىدددا ت دددتم ًمددد  أطرافىدددا 

فدددو فدددو وذلدددل اذا مدددا كاردددت تمدددل األطدددراط تر دددب وذلدددل اذا مدددا كاردددت تمدددل األطدددراط تر دددب   تتالصدددراعالصدددراعأو أو   األزمدددةاألزمدددةااتجدددان تسدددوية ااتجدددان تسدددوية 
رددد الرظددر ا معددان فددو ت اقمدده ااتجددان ال ددربت ت اقمدده ااتجددان ال ددربت أو أو   تجرددب تدددوور الصددراعتجرددب تدددوور الصددراع  ال ميمددةال ميمددة رددد الرظددر ا معددان فددو ًو ًو

مددا مددا فدد ن فدد ن   الدوليددةت ال سدديما الصددراًات  يددر الصدد ريةالدوليددةت ال سدديما الصددراًات  يددر الصدد ريةالصددراًية الصددراًية   كثيددر مددن المواقددطكثيددر مددن المواقددط
ي صدد  كدد  طددرط االرىايددة يكددون مزيجددًا مددن الددرا  والخسددارة ويت دداوت  جددم الددرا  ي صدد  كدد  طددرط االرىايددة يكددون مزيجددًا مددن الددرا  والخسددارة ويت دداوت  جددم الددرا  

   ((3  ..  فو تمل المسالةفو تمل المسالة  والخسارة ا سب ما ي ص  ك  طرطوالخسارة ا سب ما ي ص  ك  طرط

                                                           

 ..  611611صص  عؼذ صمِ تٌفْق، دظذس عبق ركشهُ،عؼذ صمِ تٌفْق، دظذس عبق ركشهُ،  ((1))

، ّنظش اّر س، اعم ػْو طةبشُ دملةذ، دظةذس عةبق ، ّنظش اّر س، اعم ػْو طةبشُ دملةذ، دظةذس عةبق 611611صص  ،،ركشهركشه  عبقعبق  دظذسدظذس  تٌفْق،تٌفْق،  صمِصمِ  عؼذعؼذ((6))

 ..  649649صص  ركشه،ركشه،

 ..6161صص  ر ي الغْ عة الذًلْة النظشّة ًالٌارغ، دظذس عبق ركشه،ر ي الغْ عة الذًلْة النظشّة ًالٌارغ، دظذس عبق ركشه،يعم ػْو طبشُ دملذ، الؼ يعم ػْو طبشُ دملذ، الؼ   ((2))
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 الخاتمة
اعد االستمرا  والت  ص والتم يص فو ظ  الجدد  األكداديمو والسياسدو  دو  مدد  اعد االستمرا  والت  ص والتم يص فو ظ  الجدد  األكداديمو والسياسدو  دو  مدد  

ح وددددذن الرظريددددة ودقتىددددا فددددو ت ميدددد  العالقددددات الدوليددددة فددددو ظدددد  المواقددددط الصددددراًية ح وددددذن الرظريددددة ودقتىددددا فددددو ت ميدددد  العالقددددات الدوليددددة فددددو ظدددد  المواقددددط الصددددراًية رجددددارجددددا
والترافسيةت ف ررا رجد ارىا ال تتطر  فو األص  المىو والمعبت ووذا وا   فدو كد  المدوارين والترافسيةت ف ررا رجد ارىا ال تتطر  فو األص  المىو والمعبت ووذا وا   فدو كد  المدوارين 
ددوم والمعمومات المتدوفرة التخداذ  ددوم والمعمومات المتدوفرة التخداذ المواًد التو تو   فىو ت رص ًم  ت ديد األطراط ًو المواًد التو تو   فىو ت رص ًم  ت ديد األطراط ًو

 الصراع العمالرو.الصراع العمالرو.أو أو   الترافسالترافسأو أو   اوناونالمرار فو ظ  سيادة التعالمرار فو ظ  سيادة التع
المعاة تعد أ د الرظريات االستراتيجية التو تتخدذ شدكمين مدن المعاة تعد أ د الرظريات االستراتيجية التو تتخدذ شدكمين مدن أو أو   ان رظرية الماارياتان رظرية المااريات

ال ىم فاألول  تتعام  م   االت الصراع والرزاع اعدوا  الة مر ية يجدب معرفدة أسداااىات ال ىم فاألول  تتعام  م   االت الصراع والرزاع اعدوا  الة مر ية يجدب معرفدة أسداااىات 
مرداخ الددولو وتعمد  مرداخ الددولو وتعمد  ومن ثم ًالجىات والثارية تعمد  ًمد  ان الصدراع امدر ال ادد مرده فدو الومن ثم ًالجىات والثارية تعمد  ًمد  ان الصدراع امدر ال ادد مرده فدو ال

ًمدد  السددمول المددرتاط اىددات امعردد  ارىددا تركددز ًمدد  السددمول العمالرددو والالًمالرددو والددواًو ًمدد  السددمول المددرتاط اىددات امعردد  ارىددا تركددز ًمدد  السددمول العمالرددو والالًمالرددو والددواًو 
 و ير الواًو.و ير الواًو.

وكالومددا يت دد  ًمدد  ان الرظريددات االسددتراتيجية تؤكددد ًمدد  الت اًدد  الدددولو امددا فيدده وكالومددا يت دد  ًمدد  ان الرظريددات االسددتراتيجية تؤكددد ًمدد  الت اًدد  الدددولو امددا فيدده 
ال اد وان ال اد وان الصراع فىو روع من المساامات يسع  المشاركون ان ي وزوا فيه ولكن االم صمة الصراع فىو روع من المساامات يسع  المشاركون ان ي وزوا فيه ولكن االم صمة 

ان كدال الطدرفين سيسدت اد لكدن دالدة ان كدال الطدرفين سيسدت اد لكدن دالدة أو أو   ا د األطراط سيخسدر كميدًا كمدا فدو المعادة الصد ريةا د األطراط سيخسدر كميدًا كمدا فدو المعادة الصد رية
ت ت minimax)  ( و ( و maximinالمر عددة تختمدددط ادداختالط الم صدددمة التددو تتدددأرج  مددا ادددين  المر عددة تختمدددط ادداختالط الم صدددمة التددو تتدددأرج  مددا ادددين  

تعظددديم الدددرا  فدددو ال الدددة األولددد ت والثدددارو: يسدددع  المادددو  تعظددديم الدددرا  فدددو ال الدددة األولددد ت والثدددارو: يسدددع  المادددو  إلددد  إلددد    فىردددال طدددرط دولدددو ي ددداو فىردددال طدددرط دولدددو ي ددداو 
ساور الممكرةت امعر  األراداح فدو الم دايا الدوليدة ال يمكدن قياسدىا االدقدة ساور الممكرةت امعر  األراداح فدو الم دايا الدوليدة ال يمكدن قياسدىا االدقدة االرتيجة ااق  الخاالرتيجة ااق  الخ

التو يت   ًميىا العممدا  وارمدا يكدن ان رمدو  ان راد  الدولدة  أ( ال ادد ان يكدون راد  االخدر التو يت   ًميىا العممدا  وارمدا يكدن ان رمدو  ان راد  الدولدة  أ( ال ادد ان يكدون راد  االخدر 
 الترافس الدولو.الترافس الدولو.أو أو   اق  فو المعادلة  ير الص رية لمصراعاق  فو المعادلة  ير الص رية لمصراع

 Decisionميددد  المدددرار ميددد  المدددرار الدددر م مدددن كددد  االرتمدددادات ًمدد  الرظريدددة اال ان ت الدددر م مدددن كددد  االرتمدددادات ًمدد  الرظريدددة اال ان ت ًمدد  ًمدد  و و 
Analysis   ظددروط معيردة ًمدد  اتخداذ المددرار ظددروط معيردة ًمدد  اتخداذ المددرار   وفدو ظد وفدو ظد يسداًد الدولدة فددو العالقدات الدوليددة يسداًد الدولدة فددو العالقدات الدوليددة

ددددة مددددن المددددرارات الاديمددددة إلدددد  إلدددد    األقددددرباألقددددرب ددددة مددددن المددددرارات الاديمددددة ال الددددةت وذلددددل ااختيددددار المددددرار األمثدددد  مددددن مجمًو ال الددددةت وذلددددل ااختيددددار المددددرار األمثدددد  مددددن مجمًو
Alternatives   الممكردددة ًرددددما يكدددون وردددال ًددددم تأكدددد لمدددا سدددي دث مسدددتمااًلت أ دددد ودددذن الممكردددة ًرددددما يكدددون وردددال ًددددم تأكدددد لمدددا سدددي دث مسدددتمااًلت أ دددد ودددذن

أو أو   يكددون تعظدديم الددرا  المتوقدد  ًردددما يكددون فددو اإلمكددان ت ديددد ا تمدداالت لددذللتيكددون تعظدديم الددرا  المتوقدد  ًردددما يكددون فددو اإلمكددان ت ديددد ا تمدداالت لددذللتالمعددايير المعددايير 
 معيار تعظيم دالة المر عة التو تستخدم فو  الة وجود مخاطر فو المرار.معيار تعظيم دالة المر عة التو تستخدم فو  الة وجود مخاطر فو المرار.
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األلعداب ال يمكدن االسدت را  ًرىدا فدو وصدط األلعداب ال يمكدن االسدت را  ًرىدا فدو وصدط //رسترتي مما سا  ان رظرية الماارياترسترتي مما سا  ان رظرية المااريات
أصددا ت  ددرورة مم ددة فددو ظدد  الرقمرددة أصددا ت  ددرورة مم ددة فددو ظدد  الرقمرددة العالقددات الدوليددة فددو المددرن ال دداد  والعشددرينت اذ العالقددات الدوليددة فددو المددرن ال دداد  والعشددرينت اذ 

والتواص  اإللكترورو و دزارة المعمومدات التدو تكدون ًامد  سدماو فدو فىدم المعمومدة الخصدم والتواص  اإللكترورو و دزارة المعمومدات التدو تكدون ًامد  سدماو فدو فىدم المعمومدة الخصدم 
جاردددب ذلدددل دخددو  ا دددوث العمميدددات فدددو المدددرار السياسدددو كأ دددد جاردددب ذلدددل دخددو  ا دددوث العمميدددات فدددو المدددرار السياسدددو كأ دددد إلددد  إلددد    فددو الصدددراع الددددولوتفددو الصدددراع الددددولوت

كددد  كددد  العمدددوم المسددداردة لصدددار  المدددرار السياسدددوت ًمددد  الدددر م مدددن ارىدددا ال تسدددتطي  أن ت ددد  العمدددوم المسددداردة لصدددار  المدددرار السياسدددوت ًمددد  الدددر م مدددن ارىدددا ال تسدددتطي  أن ت ددد  
المشكالت الدولية التو ت دث ورا وورال  ألرىا ال تستطي  أن تتراَّأ اسمول االفدراد وصدراع المشكالت الدولية التو ت دث ورا وورال  ألرىا ال تستطي  أن تتراَّأ اسمول االفدراد وصدراع 

ت ومدن ثدم فىدو ال تدرج  إال ت ومدن ثدم فىدو ال تدرج  إال ««العمالريدةالعمالريدة»»المرار الالًمالريين  ألرىا تعتمد فدو األسداس ًمد  المرار الالًمالريين  ألرىا تعتمد فدو األسداس ًمد  
ال فمدا ت ت فدو ال مادة الدوليدةفدو ال مادة الدوليدة  ًردما يمعب الساسة المدراومينًردما يمعب الساسة المدراومين ال فمدا واالمثمدة كثيدرة فدو دو  الشدر ت وا  واالمثمدة كثيدرة فدو دو  الشدر ت وا 

وتعدددد وتعدددد ت ت كاردددت الرظريدددة فدددو العالقدددات الدوليدددة السياسدددية واالقتصدددادية لتدددرج  ًمددد  اإلطدددال كاردددت الرظريدددة فدددو العالقدددات الدوليدددة السياسدددية واالقتصدددادية لتدددرج  ًمددد  اإلطدددال 
ت ت المعددب فددو االزمددات مددن ال ددرورات مثدد  أزمددة الصددواري  الكوايددة المعروفددة تاريخيدداً المعددب فددو االزمددات مددن ال ددرورات مثدد  أزمددة الصددواري  الكوايددة المعروفددة تاريخيدداً   ةةًمميددًمميدد

رموذجدددًا مىمدددًا إلثادددات صددد ة افترا دددات ًمالريدددة السياسدددية الخارجيدددة فدددو اتخددداذ رموذجدددًا مىمدددًا إلثادددات صددد ة افترا دددات ًمالريدددة السياسدددية الخارجيدددة فدددو اتخددداذ فىدددو تعدددد فىدددو تعدددد 
رددد العددودةت ت   المعاددة الدوليدة  المعاددة الدوليدةالمدرارات الرشدديدة فدو ظددالمدرارات الرشدديدة فدو ظدد رددد العددودةًو الصددراع فددو ال درب الادداردة رجددد الصددراع فددو ال درب الادداردة رجددد إلد  إلد    ًو

 ير ص ر  فو مرا مه األول  اال ان رىايته اس رت ًن رتيجة ص ريةت اذ  ير ص ر  فو مرا مه األول  اال ان رىايته اس رت ًن رتيجة ص ريةت اذ   ذو اعدذو اعد  كانكاناره اره 
قدر المراقاون قيام االت اد السوفيتو اترصيب الصواري  اأره ت رل لت مي  ودط م دد وو قدر المراقاون قيام االت اد السوفيتو اترصيب الصواري  اأره ت رل لت مي  ودط م دد وو 

الت ددداد السدددوفييتو اتكم دددة معمولدددةت يمدددا كدددان المدددرار الت ددداد السدددوفييتو اتكم دددة معمولدددةت يمدددا كدددان المدددرار ت ييدددر وجىدددة الرظدددر األمريكيدددة تجدددان ات ييدددر وجىدددة الرظدددر األمريكيدددة تجدددان ا
األمريكو اال صار الا ر  وو الادي  األكثر ًمالريةت والذ  ي م  األوداط المرجوة وودو األمريكو اال صار الا ر  وو الادي  األكثر ًمالريةت والذ  ي م  األوداط المرجوة وودو 

 اأق  تكم ة ممكرة فو وذن المعاة .اأق  تكم ة ممكرة فو وذن المعاة .  –ردع موسكوردع موسكو
 مرىا:مرىا:  النتائجالنتائجخرجرا اجممة من خرجرا اجممة من واعد ك  ما ًر را واعد ك  ما ًر را 

 الدولية.الدولية.ة فو العالقات ة فو العالقات تمث  رظرية المااريات من الرظريات المررتمث  رظرية المااريات من الرظريات المرر -11
  اتاتطددر  ماتكددرة ذطددر  ماتكددرة ذإلدد  إلدد    يسددتدًو المعددب فددو المااريددات الدوليددة تجدداوز الطددر  التمميديددةيسددتدًو المعددب فددو المااريددات الدوليددة تجدداوز الطددر  التمميديددة -22

 استراتيجية ت اكو المت يرات الدولو وتستجيب لىا.استراتيجية ت اكو المت يرات الدولو وتستجيب لىا.رؤية رؤية 
المعادددة مدددن الرظريدددات االكثدددر ت سددديرًا لمت ددداًالت فدددو العالقدددات المعادددة مدددن الرظريدددات االكثدددر ت سددديرًا لمت ددداًالت فدددو العالقدددات //تعدددد رظريدددة المااريددداتتعدددد رظريدددة المااريدددات -33

 ..ومؤسساتىا الداخميةومؤسساتىا الداخميةالسيما الدو  المتمدمة السيما الدو  المتمدمة   الدوليةالدولية
المااراة ًم  أًدادة اردا  الثمدة والمصدداقية فدو العمميدة المااراة ًم  أًدادة اردا  الثمدة والمصدداقية فدو العمميدة   إلدارةإلدارةيؤثر رمط السمول السماو يؤثر رمط السمول السماو  -44

 الت او ية.الت او ية.
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تمل الرظرية مما ت مد تمل الرظرية مما ت مد قواًد قواًد   ثاطثاطت الًاين ثارويين ت  ز وتت الًاين ثارويين ت  ز وتالرويسينالرويسينيتراف  م  الالًاين يتراف  م  الالًاين  -55
 الالًاين الرويسين المدرة ًم  التركيز ًم  ايجااية المعاة. الالًاين الرويسين المدرة ًم  التركيز ًم  ايجااية المعاة. 

م رظريدة المااراة/المعادة اجممدة مدن المسدممات والمعدايير التدو تمدرن  راكىدا وترظمده م رظريدة المااراة/المعادة اجممدة مدن المسدممات والمعدايير التدو تمدرن  راكىدا وترظمده ت كت ك -66
 مرىجيًا. مرىجيًا. 

فددددو أدارة المااريددددات الخددددتالط فددددو أدارة المااريددددات الخددددتالط   التر يددددذ التر يددددذ   ًددددن السياسددددوًددددن السياسددددو  األكدددداديمواألكدددداديمويختمددددط األرمددددوذج يختمددددط األرمددددوذج  -77
   الالًاين.الالًاين.ال كرية ومرتكزاته الميمية وجوارب الرو ية لمساسة ال كرية ومرتكزاته الميمية وجوارب الرو ية لمساسة   المرطمماتالمرطممات

   ::التوصياتالتوصيات
عمم قواًددد رظريددة المااريددات فددو اتخدداذ المددرارات والتدددريب ًمدد  عمم قواًددد رظريددة المااريددات فددو اتخدداذ المددرارات والتدددريب ًمدد  لددتلددتاًددداد فريدد  مخددتص اًددداد فريدد  مخددتص  -11

  ًمدددددد  الرؤيدددددددةًمدددددد  الرؤيدددددددةماريددددددة ماريددددددة لتكددددددون لتكددددددون المااريددددددات قادددددد  الاددددددد  االم او ددددددات وال ددددددوارات المااريددددددات قادددددد  الاددددددد  االم او ددددددات وال ددددددوارات   إدارةإدارة
 االستراتيجية.االستراتيجية.

الت او دية الت او دية   الماداراةالماداراة  إدارةإدارةت عي  مادأ التشاركية والموثوقية اين فري  المعب المشدترل فدو ت عي  مادأ التشاركية والموثوقية اين فري  المعب المشدترل فدو  -22
 الدولية.الدولية.أو أو   ةةاإلقميمياإلقميمياة اة وال وارية والتساومية فو  يز ال موال وارية والتساومية فو  يز ال م

االسددت ادة مددن التجددارب التددو مددرت اىددا العالقددات الدوليددة فددو  مددب الما ددو وجعمىددا االسددت ادة مددن التجددارب التددو مددرت اىددا العالقددات الدوليددة فددو  مددب الما ددو وجعمىددا  -33
الاتكدار الترظيددر  والعمميدداتو فددو التعامدد  مدد  الاتكدار الترظيددر  والعمميدداتو فددو التعامدد  مدد  اا  الرطددال  ر ددوالرطددال  ر ددوواواًميىددات ًميىددات قاًددة لالسددتراد قاًددة لالسددتراد 

 المرافسين.المرافسين.الرظرا  الرظرا  
لتمكيددرىم ًمميددًا لتمكيددرىم ًمميددًا تدددريب وتأويدد  الساسددة الالًاددين  ددديثو العىددد فددو السددمل الداموماسددو تدددريب وتأويدد  الساسددة الالًاددين  ددديثو العىددد فددو السددمل الداموماسددو  -44

ت فمددم تعددد استشددارة صددار  المددرار كددالم يمددا  لدده مددن قادد  مستشدداريهت ادد  ان ل ددة ت فمددم تعددد استشددارة صددار  المددرار كددالم يمددا  لدده مددن قادد  مستشدداريهت ادد  ان ل ددة وفريدداً وفريدداً 
األرقام واستخدام المص وفات وشجرة المرارات وو من ت دد الخيارات والاداو  فدو ظد  األرقام واستخدام المص وفات وشجرة المرارات وو من ت دد الخيارات والاداو  فدو ظد  
دالدة المر عدة فدو ت ميدد  التدو تددور اددين قدوس اًمد  األراداح واقدد  الخسداور فدو الوقددت دالدة المر عدة فدو ت ميدد  التدو تددور اددين قدوس اًمد  األراداح واقدد  الخسداور فدو الوقددت 

 ..ر سهر سه
طاقات واالمكارات لارا  قاًدة ًمميدة ومىاراتيدة االشدك  الدذ  يتواكدب والتطدور طاقات واالمكارات لارا  قاًدة ًمميدة ومىاراتيدة االشدك  الدذ  يتواكدب والتطدور  شد ال شد ال -55

 الرقمو السيما ما يتم اًتمادن ريا يًا فو رظرية المعاة.الرقمو السيما ما يتم اًتمادن ريا يًا فو رظرية المعاة.التمرو الذ  وص  اليه العالم التمرو الذ  وص  اليه العالم 
الرظريدددات التدددو تتعددداط  مددد  الرظريدددات التدددو تتعددداط  مددد    اأ ددددثاأ ددددثأرشدددا  مراكدددز ا ثيدددة لتزويدددد السياسدددية الخارجيدددة أرشدددا  مراكدددز ا ثيدددة لتزويدددد السياسدددية الخارجيدددة  -66

لتمكددين صددراًة المددرار مددن المعددب امىددارة ًاليددة فددو لتمكددين صددراًة المددرار مددن المعددب امىددارة ًاليددة فددو   الت دداًالت فددو العالقددات الدوليددةالت دداًالت فددو العالقددات الدوليددة
 الدولية. الدولية. اإلقميمية و اإلقميمية و السا ة السا ة 
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 قائمة المصادر
 : الكتب العربية والمترجمة: : الكتب العربية والمترجمة:   أوالأوال

ت المكتادة ت المكتادة 44اسماًي  صار  مممدت العالقات السياسدية الدوليدة :دراسدة فدو االصدو  والرظريداتت طاسماًي  صار  مممدت العالقات السياسدية الدوليدة :دراسدة فدو االصدو  والرظريداتت ط -77
 ..  21112111االكاديميةت الماورةت االكاديميةت الماورةت 

ت ت 11عالقدددات السياسدددية الدوليدددة الرظريدددة والواقددد ت المكتادددة االكاديميدددةت طعالقدددات السياسدددية الدوليدددة الرظريدددة والواقددد ت المكتادددة االكاديميدددةت طإسدددماًي  صدددار  مممددددت الإسدددماًي  صدددار  مممددددت ال -88
 ..21112111الماورةت الماورةت 

اسماًي  صار  مممدت العالقات السياسية الدوليةت دراسة فو االصو  والرظريداتت ذات السالسد  اسماًي  صار  مممدت العالقات السياسية الدوليةت دراسة فو االصو  والرظريداتت ذات السالسد   -99
 ..  19871987ت الكويتت ت الكويتت 11لمطااًة والرشر والتوزي ت ط لمطااًة والرشر والتوزي ت ط 

ة ت ميميدة ممارردةت مرشدورات ذات السالسد ت ة ت ميميدة ممارردةت مرشدورات ذات السالسد ت اسماًي  صدار  مممددت رظريدة السياسدة الدوليدةت دراسداسماًي  صدار  مممددت رظريدة السياسدة الدوليدةت دراسد -1111
 ..19871987ت الكويتت ت الكويتت 11طط

"ترجمددددة: موسدددد  الز اددددوت دار الشدددداد ت "ترجمددددة: موسدددد  الز اددددوت دار الشدددداد ت 19881988-19511951جددددان الرشددددتاينت الصددددراع ًمدددد  العددددالم "جددددان الرشددددتاينت الصددددراع ًمدددد  العددددالم " -1111
 ..19911991دمش ت سوريات دمش ت سوريات 

  فددددوفددددو  المت دددداراةالمت دددداراة  الرظريدددداتالرظريدددداتت ت ال ددددوال ددددو  ًادددددًاددددد  وليدددددوليددددد: : ترجمددددةترجمددددةت ت االسددددت راطاالسددددت راط  ورواددددرتورواددددرت  وو  دورتددددودورتددددو  جمدددديسجمدددديس   -1212
 ..19851985ت ت الكويتالكويت  تت11ططت ت والتوزي والتوزي   والترجمةوالترجمة  لمرشرلمرشر  كاظمةكاظمةت ت الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات

ظريددة المااريدداتت ودوروددا فددو ت ميدد  الصددراًات الدوليددة مدد  تطايدد  ظريددة المااريدداتت ودوروددا فددو ت ميدد  الصددراًات الدوليددة مدد  تطايدد     امددد ا مددد موسدد  واشددمت ن امددد ا مددد موسدد  واشددمت ن -1313
 ..19841984ت الماورةت ت الماورةت 11ًم  الصراع العراو االسراويموت مكتاة مداولوت طًم  الصراع العراو االسراويموت مكتاة مداولوت ط

 ..19911991 مد م مد  مدت تاري  ورظريات العالقات الدوليةت الجامعة االسالميةت  زةت  مد م مد  مدت تاري  ورظريات العالقات الدوليةت الجامعة االسالميةت  زةت  -1414
ت ت 11زايددد ًايدددداا مصددااحت السياسدددة الدوليددةت ادددين الرظريددة والممارسددداتت دار الددرواد لمطااًدددةت ط زايددد ًايدددداا مصددااحت السياسدددة الدوليددةت ادددين الرظريددة والممارسددداتت دار الددرواد لمطااًدددةت ط  -1515

 ..21122112ليايات ليايات   –طراامس طراامس 
ت ا دددادت ت ا دددادت 11سددعد  مددو توفيدد ت ماددادئ العالقددات الدوليددةت جامعددة ا دددادت كميددة العمددوم السياسدديةت طسددعد  مددو توفيدد ت ماددادئ العالقددات الدوليددةت جامعددة ا دددادت كميددة العمددوم السياسدديةت ط -1616

21152115.. 
 ....21122112ار از ت ار از ت   -تلياياتليايا11سميمان م مد مرجان: ا وث العممياتت دار الكتب الوطريةتطسميمان م مد مرجان: ا وث العممياتت دار الكتب الوطريةتط -1717
و و   العددرا العددرا و و   دارسددة  الددة : تركيددادارسددة  الددة : تركيددا  دور الميددان فددو اثددارة فددو الشددر  االوسددط:دور الميددان فددو اثددارة فددو الشددر  االوسددط:  صددخر ًمددو سددالمةتصددخر ًمددو سددالمةت -1818

 ..21132113سوريةت ًمانت سوريةت ًمانت 
ت ت 11ططصدددالح وريدددد ت تددداري  العالقدددات الدوليددددة وال  دددارة ال ديثدددةت دار الوفدددا  لمرشدددر والتوزيدددد تصدددالح وريدددد ت تددداري  العالقدددات الدوليددددة وال  دددارة ال ديثدددةت دار الوفدددا  لمرشدددر والتوزيدددد ت -1919

 ..21132113االسكردريةت االسكردريةت 
الدولو : دراسة فو االصدو  الرظريدة والخصداوص المعاصدرةت الدولو : دراسة فو االصدو  الرظريدة والخصداوص المعاصدرةت   ًاد المادر فىموت الرظام السياسوًاد المادر فىموت الرظام السياسو -2121

 ..19971997دار واو  لمرشر والطااًةت ًمانت دار واو  لمرشر والطااًةت ًمانت 
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ًاددد المددادر م مددد فىمددوت الرظريددات الجزويددة والكميددة فددو العالقددات الدوليددةت دار الشددرو  لمرشددر ًاددد المددادر م مددد فىمددوت الرظريددات الجزويددة والكميددة فددو العالقددات الدوليددةت دار الشددرو  لمرشددر  -2121
 ..21112111ًمانت ًمانت   والتوزي توالتوزي ت

ة السياسدديةت -2222 ة السياسدديةتًاددد الوودداب الكيددالوت الموسددًو ت ت 22ططلعرايددة لمدراسددات والرشددرتلعرايددة لمدراسددات والرشددرتالمؤسسددة االمؤسسددة ا  (ت(ت55المجمددد المجمددد   ًاددد الوودداب الكيددالوت الموسددًو
 ..19911991ايروتت ايروتت 

 ..21132113ايروتت ايروتت   رظرية العالقات الدوليةت دار امواج لمرشر والتوزي ترظرية العالقات الدوليةت دار امواج لمرشر والتوزي ت   سينت سينتًدران ًدران  -2323
  Tree planًدران ماجد ًادالر من ار ت ممدمة لت ميد  المدرارات و رظريدة المااريدات ااسدتخدام ًدران ماجد ًادالر من ار ت ممدمة لت ميد  المدرارات و رظريدة المااريدات ااسدتخدام  -2424

عدة الممدل سدعودت عدة الممدل سدعودت ت جامت جامSilverDecisionsو و   Gambitو و   Excel Solver Sage Mathو و 
 ..الرياض. االالرياض. اال

 ..21112111دراسة فو األصو  والرشأة والتاري  والرظرياتت دراسة فو األصو  والرشأة والتاري  والرظرياتت   -ًمو ًودة العمااوت العالقات الدوليةًمو ًودة العمااوت العالقات الدولية -2525
فرارددل ايمددوت معجددم اددالل ويدد  لمعمددوم السياسدديةت ترجمددة : مركددز الخمدديي لدا دداثت مركددز الخمدديي فرارددل ايمددوت معجددم اددالل ويدد  لمعمددوم السياسدديةت ترجمددة : مركددز الخمدديي لدا دداثت مركددز الخمدديي  -2626

 . . 21142114أاو ظاوت أاو ظاوت   -ت االمارات العراية المت دةت االمارات العراية المت دة11لدا اثتطلدا اثتط
ايرمددورت ترجمددة: رجددو  ًاددد المطمددبت رظريددة األلعدداب ممدمددة قصدديرة جدددًات مؤسسددة ورددداو  ايرمددورت ترجمددة: رجددو  ًاددد المطمددبت رظريددة األلعدداب ممدمددة قصدديرة جدددًات مؤسسددة ورددداو  كددين كددين  -2727

 ..21162116ت الماورةت ت الماورةت 11لمتعميم والثمافةتطلمتعميم والثمافةتط
ة المصطم ات االدارية واالجتماًيدة واالقتصدادية والتجاريدةت  -2828 ة المصطم ات االدارية واالجتماًيدة واالقتصدادية والتجاريدةت واشم  سين راصر الم رلت موسًو واشم  سين راصر الم رلت موسًو

 ..  21182118ت الماورةت ت الماورةت 22مطاعة الشر تطمطاعة الشر تط

 :  :  والدورياتوالدورياتالمجالت المجالت ثانيًا :ثانيًا :
خالصات كتب المدير ورجا  االًمدا ت خالصات كتب المدير ورجا  االًمدا ت ت ت جيمس ميممرت رظرية المااريات فو االدارة والم او اتجيمس ميممرت رظرية المااريات فو االدارة والم او ات -11

 ..  21132113تموزت تموزت ت ت 253253الشركة العراية لدًالم العمموت العددتالشركة العراية لدًالم العمموت العددت
ديرددا ودداتط مكددوت رظريددة المااريددات فددو ًالقددات "إسددراوي " الدوليددة فددو  ددو  ًالقاتىددا مدد  دو  ديرددا ودداتط مكددوت رظريددة المااريددات فددو ًالقددات "إسددراوي " الدوليددة فددو  ددو  ًالقاتىددا مدد  دو   -22

 ..21132113ت ت 1717العدد: العدد: ت ت ريةت مركز الدراسات ال مسطيريةريةت مركز الدراسات ال مسطيريةمجمة مركز الدراسات ال مسطيمجمة مركز الدراسات ال مسطيت ت الجوارالجوار
 ثالثًا :الوثائق الدولية:ثالثًا :الوثائق الدولية:

 ..19981998تموز تموز   1717رظام روما االساسو لمم كمة الجراوية الدولية المعتمد فو رظام روما االساسو لمم كمة الجراوية الدولية المعتمد فو  -11
2- Fourthly:: Magazines and periodicals 

3- Jhon, Harsanyi, Game Theory and the Analysis of international conflict, 

in J.Rosenau،، international politics foreign policy, London, the free 

pess,1969. 

   ::  االنترنيتاالنترنيتًا: ًا: رابعرابع
1- David K. Levine, Economic and Game Theory. What is Game Theory?, 

https://www.investopedia.com/terms/g/gametheory.asp 

https://www.investopedia.com/terms/g/gametheory.asp
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2- Hector Correa , Game Theory as an Instrument for the Analysis of 
International Relations, at :  
www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol14.../14-2hector.pdf 

 ت ت مما  مرشور ًم  موق  ساسة اوستمما  مرشور ًم  موق  ساسة اوستت ت مع مة السجيرين فو السياسةمع مة السجيرين فو السياسةت ت مىرد مرزو مىرد مرزو  -33
https://www.sasapost.com/opinion/the-prisoner-dilemma// 

 ا ث متاح ًم  الرااط االتو : ا ث متاح ًم  الرااط االتو : ت ت معموم السياسيةمعموم السياسيةشاكة طماة الجزاور لشاكة طماة الجزاور لت ت اره رياضاره رياضقق ر  ر  -44
www.etudiantdz.net/vb/t27116.html  

أوت أوت   2121جامعدة جامعدة ت ت ا دوث العمميدات وأوميتىدا فدو اتخداذ المدرارات اإلداريدةا دوث العمميدات وأوميتىدا فدو اتخداذ المدرارات اإلداريدةت ت اولدودارواولدوداروخالد اوشدارب خالد اوشدارب  -55
   الرااط االتو :   الرااط االتو : ا ث متاح ًما ث متاح ًمت ت الجزاورالجزاورت ت سكيكدةسكيكدة  19551955

https://www.kantakji.com/media/2027/f249.doc  
المعىدددد المصددددر  المعىدددد المصددددر  ت ت أخطدددا  مرىجيددددة فدددو اسدددتخدام رظريدددات العالقددددات الدوليدددةأخطدددا  مرىجيددددة فدددو اسدددتخدام رظريدددات العالقددددات الدوليدددةت ت امخيدددرات  وسدددينامخيدددرات  وسدددين -66

 eg.org/-https://eipss          متاح ًم  الرااط االتو : متاح ًم  الرااط االتو : ت ت 21182118تموز تموز   2626لمعالقاتت لمعالقاتت 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol14.../14-2hector.pdf
https://www.sasapost.com/opinion/the-prisoner-dilemma/
http://www.etudiantdz.net/vb/t27116.html
https://www.kantakji.com/media/2027/f249.doc
https://eipss-eg.org/
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 :ـمخــــصــالمـ
المعاة فو العالقات الدولية ا د  اودم رظرياتده فدو ت ميد  المدرار السياسدو المعاة فو العالقات الدولية ا د  اودم رظرياتده فدو ت ميد  المدرار السياسدو المااريات/المااريات/  تعد رظريةتعد رظرية

قد  قد  ات المختم دة وال دوز اىدا اأات المختم دة وال دوز اىدا اأالرزاًدالرزاًد   سدم سدمًمد  ًمد  والمددرة والمددرة كي يدة كي يدة تعم  ودذن الرظريدة ًمد  ت ميد  التعم  ودذن الرظريدة ًمد  ت ميد  الت و ت و الدولوالدولو
التددو تعطددو لطرفددو المعاددة المسددا ة فددو التددو تعطددو لطرفددو المعاددة المسددا ة فددو   واألسددسواألسددسوذلددل اعددد االرتكدداز ًمدد  المواًددد وذلددل اعددد االرتكدداز ًمدد  المواًددد ت ت الخسدداور الممكرددةالخسدداور الممكرددة

أروقدة م ممدو أروقدة م ممدو فدو فدو ودذن الرظريدة ودذن الرظريدة    ميمة ويمرة ميمة ويمرةإل  إل    ت م  االشارةت م  االشارةاتخاذ المرار المراسب فو الوقت المراسباتخاذ المرار المراسب فو الوقت المراسب
ريددة فددو ت سددير اسددااب ريددة فددو ت سددير اسددااب ودور وددذن الرظودور وددذن الرظت ت وم كددر  العالقددات الدوليددةت السدديما فيمددا يتعمدد  االرظددام الدددولووم كددر  العالقددات الدوليددةت السدديما فيمددا يتعمدد  االرظددام الدددولو

ود  ود    :اآلتدواآلتدو األساسدواألساسدو التسداؤ التسداؤ  ًدنًدن الا دثالا دث سديجيبسديجيبالت داد الدديراميكو فدو العالقدات الدوليدةت ومدن وردا الت داد الدديراميكو فدو العالقدات الدوليدةت ومدن وردا 
 ؟ ؟ تعاون( تعاون(   -ترافسترافس–الت اًالت الدولية  صراع الت اًالت الدولية  صراع يمكن لرظرية المااريات/المعاة ان ت سر لرا يمكن لرظرية المااريات/المعاة ان ت سر لرا 

المدددؤثرين فدددو المدددؤثرين فدددو   ينينوممدددا زاد مدددن أوميدددة ودددذن الرظريدددة تدددواتر اسدددتخدامىا مدددن قاددد  الساسدددة الالًادددوممدددا زاد مدددن أوميدددة ودددذن الرظريدددة تدددواتر اسدددتخدامىا مدددن قاددد  الساسدددة الالًاددد
  الممارادداتالمماراددات  لصددال ىم ات  يددزلصددال ىم ات  يددز  فددو  ددرط مسددار  ددرال الرددزاعفددو  ددرط مسددار  ددرال الرددزاعالىرميددة الدوليددة الددذين يممكددون المددوة والمدددرة الىرميددة الدوليددة الددذين يممكددون المددوة والمدددرة 

الممكدددن اتخددداذن دون ان تكدددون وردددال الممكدددن اتخددداذن دون ان تكدددون وردددال   لد دددداث االريدددة والمسدددتمامية والسدددتاا  األدا لد دددداث االريدددة والمسدددتمامية والسدددتاا  األدا   العمميدددة لالسدددتجااةالعمميدددة لالسدددتجااة
 الدداورةالدداورة االشدكاليةاالشدكالية ًمد ًمد  أل دوا أل دوا اا سدمطسدمطودذا مدا جعمردا را دث ورودذا مدا جعمردا را دث ورت و ت و قاًددة معمومدات ًدن الالًدب الخصدمقاًددة معمومدات ًدن الالًدب الخصدم

المعادددة مدددن الرظريدددات التدددو تطاددد  مدددن قاددد  الكثيدددر مدددن المعادددة مدددن الرظريدددات التدددو تطاددد  مدددن قاددد  الكثيدددر مدددن ة مىمدددة وودددو ان رظريدددة المااريات/ة مىمدددة وودددو ان رظريدددة المااريات/ دددو  مسدددال دددو  مسدددال
لكدددن مرطمماتىدددا واسسدددىا تختمدددط اددداختالط الالًادددين لكدددن مرطمماتىدددا واسسدددىا تختمدددط اددداختالط الالًادددين الساسدددة الممارسدددين لتسددداًدوم فدددو صدددر  المدددرار الساسدددة الممارسدددين لتسددداًدوم فدددو صدددر  المدددرار 

 ..والمدراين لىموالمدراين لىم

  كممددا اًتمدددت رظريددة   كممددا اًتمدددت رظريددة السددااية وكدداالتو: السددااية وكدداالتو:   امددا فر ددية الا ددث التددو تددم اًتمادوددا فىددو ال ر دديةامددا فر ددية الا ددث التددو تددم اًتمادوددا فىددو ال ر ددية
توق   رال صدراع المدرار توق   رال صدراع المدرار   إمكاريةإمكاريةالمعاة فو ت سير  رال العالقات الدولية... كمما ما ازدادت المعاة فو ت سير  رال العالقات الدولية... كمما ما ازدادت //الماارياتالمااريات

 ت ميد ت ميد للو و  ال ر ديةتال ر ديةت  وإلثاداتوإلثاداتاإلشكالية اإلشكالية   ول  ول  ت ت وكشط مكامن قوة و عط الخصم فو السا ة الدولية((وكشط مكامن قوة و عط الخصم فو السا ة الدولية((
 الدذ الدذ   درال الساسدة الالًادين درال الساسدة الالًادين  اسدتمرا اسدتمرا  ًمد ًمد  يركدزيركدز الدذ الدذ  تمراووتمراوواالسداالسد المرىيالمرىي متطماات الا ثت استخدمرامتطماات الا ثت استخدمرا

ورسدم الطدر  ورسدم الطدر     درورات و اجدات المعدب فدو ادارة الصدراعت درورات و اجدات المعدب فدو ادارة الصدراعتاودم اودم إلد  إلد    والتطدر والتطدر  الا دثتالا دثت مو دوعمو دوع يثيدرنيثيدرن
 .والممرات المختصرة ل سم الصراع ارا ية ًاليةوالممرات المختصرة ل سم الصراع ارا ية ًالية

  راع المدددرارتراع المدددرارتصدددصددد  الساسدددة الالًادددينتالساسدددة الالًادددينت  تتالمعادددةالمعادددةت ت المااريددداتالمااريددداتت ت العالقدددات الدوليدددةالعالقدددات الدوليدددة    الكممـــات المحتا يـــةالكممـــات المحتا يـــة
 ..((الرظام الدولوالرظام الدولو
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ABSTRACT : 

The game theory in international relations is one of the most 

important theories in the analysis of international political 

decision. This theory works to analyze the mechanism and the 

ability to resolve different conflicts to win them with the lowest 

possible casualties, after relying on the rules and foundations that 

give both parties to the game the space to make the appropriate 

decision in The right time. This is with reference to the fact that it 

dominates at the corridors of international relations analysts and 

thinkers, especially with regard to the international system, and 

the role of this theory in explaining the causes of dynamic contrast 

in international relations, as such it will answer the research 

following basic question: Could the game theory explain the 

international interactions (conflict - competition - cooperation)? 

The importance of this theory has been increased by the 

frequency of its use by politicians who are influential players in 

the international hierarchy who have the power and ability to 

deflect the path of conflict mobility in to their favor by stimulating 

scientific approaches to respond to current and future events and 

to anticipate the performance that can be taken without a database 

of the opponent player. This is what we search for and shine the 

spotlight on the problematic issue around an important issue 

which is that game theory is one of the theories applied by many 
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practicing politicians to help them in decision-making process, but 

its starting points and foundations differ according to the different 

players and coaches. 

As for the research hypothesis that has been adopted, it is the 

causal hypothesis as follows: ((The more the matches/game theory 

is adopted in the interpretation of the dynamics of international 

relations ... the more the ability to anticipate the movement of 

decision-makers increases and exposes the strengths and 

weaknesses of the opponent in the international arena)). To solve 

the problem, to prove the hypothesis and, to achieve the research 

requirements, we used the inductive approach that focuses on 

extrapolating the movement of players politicians, raised by the 

topic of the research, and touching the most important necessities 

and needs of playing in conflict management, and drawing 

methods and short paths to resolve the conflict with high 

profitability.. 

 

Key words : (international relations, matches, game, 

politicians players, decision makers, international order). 





 

 

 

 


