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آبليات فض  اليت تتعلقو  الثنائية أو متعددة األطراف منها كانت  عند دراسة آاثر املعاهدات واالتفاقيات الدولية سواء  
السالم كحالة ضامنة  قضااي السيادة ورسم احلدود وكيفية بناء، غالبا  ما يتم الرتكيز على بشكٍل خاص لنزاعاتا

شعبيا  إلجنازاهتا يف تلك اجملاالت ابلتحديد وأيضا  عادة  ما تعمل احلكومات على الرتويج لالستقرار على املدى البعيد، 
ه ومن خالل دراسة ولكن يف احلقيقة يبدو أن  ذات مفعول سريع على املستوى الشعيب بشكل عام، ألهنا إجنازات 

 را  أن هناك آاث ، فقد مت  مالحظةعموما  دقيق  أن املفهوم السابق غري تبنيالعديد من املعاهدات واآلاثر النامجة عنها ي
 الدويل أو اإلقليمي،ى اجلوانب األمنية وخطوط السالم تتعد  أو املعاهدات  مهمة للغاية كنتيجة لتلك االتفاقيات

العلمي على سبيل املثال ال  تتعلق ابلغذاء والزراعة والبحث وغالبا  ما تكون مسترتة أخرى  حيوية   بعادا  أ شمللت
 .احلصر

رب "حبي ابق يتناول قضااي الزراعة واألمن الغذائي أو ما س   منوذج للموضوع الس  أ  سيتم عرض راسة الد  يف هذه 
 "...البذور

 :لة وراثيا  من أخذ فكرة عن شركات البذور العاملية، ومفهوم البذور املعد   يف البداية، ال بد

 البذور العاملية حول شركات: 
البذور العقاقري واألدوية و بتجارة  متخصصة )متعددة اجلنسيات( مخس شركات عاملية كربى يف العامل حاليا   توجد 

 األمريكية الوالايت املتحدة يف Pioneerو   Monsanto:لة وراثيا "، تلك الشركات هي وابلتحديد" البذور املعد  
 اليت استحوذت على شركة  أملانيايف  Bayerيف سويسرا و Syngentaو يف فرنسا Limagrain جمموعةو 

Monsanto  فة إىل بعض الشركات األخرى كشركة ابإلضا ،1يف هذا اجملاللتصبح أكرب شركة يف العامل  2016عام
Cargill   ما كانت  هي ابلطبعو % من جتارة البذور حول العامل، 75 نسبةتسيطر على األمريكية، تلك الشركات 

                                                           
الرابط : على  2016سبتمرب/ أيلول  15 ، "مليار دوالر 66ابير تستحوذ على مونسانتو األمريكية للبذور مقابل مقال بعنوان: "  - 1

http://www.bbc.com/arabic/business/2016/09/160914_bayer_confirms_monsanto_takeover 



4 
 

 
 
 

يطرة على قدرة الدول األخرى على توليد تلك نها من الس  لتجارة الدولية لوال متك  لتحصل على هذه النسبة الكبرية من ا
حكم بسياسات الدول الت   نفوذها املنتشر يف العامل علىل كل ذايت، أي أن تلك الشركات تعمل من خالالبذور بش

أن هناك أكثر من مليار شخص  اخلبرية اهلندية الزراعية "فاندا شيفا" تشري فعلى سبيل املثالبشكل عام،  الزراعية
اليت أصبحت خاضعة هلذه حول العامل يناضلون ضد عبودية البذور، عبودية املزارعني واجملتمع واحلكومات 

ى لة وراثيا  من قبل تلك الشركات وهو األمر الذي أد  البذور املعد  اهلند املخرب األول لصناعة دُّ ع  الشركات، وت   
 .2مزارع هندي بعد فشل زراعة القطن يف اهلند 200000إىل انتحار أكثر من خالل السنوات القليلة املاضية 

 اليت تالحق بعض هذه الشركات من وقت آلخر فشركة كارجيلأيضا  أن هناك العديد من الفضائح اجلدير ابلذكر 
وف قاسية، سيا يف ظر يوخاصة يف دول إسالمية مثل ماليزاي وإندونبعمالة األطفال تشتهر  على سبيل املثال

ركة قامت تلك الش   2011منعهم من التعليم، ويف عام  حيصلون على أجورهم ويتموهؤالء األطفال غالبا  ما ال 
ساملونيال "ى سم  اثلث أكرب منتج فيها بسبب ساللة من البكترياي ت   اهتا من األسواق الرتكية اليت ت  ع دُّ بسحب منتج

ضدهاتظاهرات يف  ، حىت أن شركة مونسانتو قد خرجت3اليت ميكن أن تؤدي للوفاة عند اإلنسان هايدلربج"
 .4نيا  لصحة اإلنسان وسالمة البيئةالعديد من دول العامل ألسباب تتعلق مبدى سالمة البذور املعدلة جي

 
 

                                                           
 : طعلى الراب"2018ينايركانون الثاين/   4 ،مخس شركات حتتكر بذور العاملمقال بعنوان: " - 2

http://www.almanar.com.lb/3170165 
3- Scott Hensley, “Salmonella Leads Cargill To Recall 36 Million Pounds Of Ground Turkey 
“,August 04, 2011, : http://www.wbur.org/npr/138978064/salmonella-leads-cargill-to-recalls-36-
million-pounds-of-ground-turkey 

  الرابط: على 2015أاير/مايو  24 "، العاملية املنتجة للبذور املعدلة وراثيا  األمريكية مظاهرات منددة بشركة مونسانتو ان: "مقال بعنو  - 4
https://arabic.euronews.com/2015/05/24/protests-as-debate-over-gm-crops-and-pesticides-heats-

up 
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   لة وراثيا  :حول البذور املعد 

عليها تغيري أو تعديل جيين بغية جعلها تتمتع بصفات معينة منها على  ىر  هي البذور اليت ي  لة وراثيا  البذور املعد  
املوضوع أن تلك البذور عقيمة أي ال ولكن اهلام يف سبيل املثال زايدة اإلنتاجية، زايدة مقاومة األمراض واحلشرات 

هناك  ميكن زراعتها سوى مرة واحدة ابلسنة على خالف البذور الطبيعية اليت ميكن ختزينها مث إعادة زراعتها، كما أن  
 التنوع احليوي على سطح الكوكب وسالمة الرتبة الزراعية شكوكا  حول مدى سالمة تلك البذور لصحة اإلنسان و 

 .بشكل عام

  البذور املعدلة وراثيا  : موضوع اخلالف بني الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب حولحملة عن 
ل إىل صراع بني الطرفني، فاالحتاد األورويب منع املنتجات الغذائية حيث حتو  ، 1994منذ عام هذا املوضوع قدمي 

هذه املنتجات، وهناك كود معروف من  املعدلة وراثيا  حتت ضغط مجعيات البيئة ولديه شبكة من املعامل تكشف
حىت أهنا هددت  األمريكية ل وراثيا ، هذا األمر رفضته الوالايت املتحدةيعين أن املنتج معد   8لو بدأ برقم مخسة أرقام 

على دراسات متعددة  ا  موقف االحتاد مبنيلقد كان ، ويف احلقيقة 5مبقاضاة االحتاد األورويب أمام منظمة التجارة العاملية
قد تؤدي إىل إصابة األطفال مبرض الزهامير لة وراثيا  ضية األوروبية أن البطاطا املعد  صادرة عن املفو  فقد ذكرت دراسة ،

ضعف الكمية املسموح هبا لألطفال من تلك عندما يكربون، بسبب وجود نسبة من األمحاض الفوسفورية تفوق 
التوافق حول ابحث مستقل أبن ادعاءات  300من قبل  2015السياق جادل بيان صادر عام العناصر، ويف ذات 

 .6عومة بتحليل موضوعي كأحباث حمكمةسالمة الكائنات املعدلة وراثيا  غري مد
                                                           
5 -Raul Compes Lopez, Javier Guillem,” The GMO Regulation in EU and the Commerical 
Conflict with the USA”, EAAE the xth Congress of Ex ploring Diversity in the European-Agri-
Food System, Zaragoza(Spain), August 2002. 
6- Orsolya Ujj, “European and American views on Genetically Modified Foods”, The New 
Atlantis , , Number 49, Spring/Summer 2016, pp.77-92 : 
https://www.thenewatlantis.com/publications/european-and-american-views-on-genetically-
modified-foods. 
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 أما ابلنسبة للدول العربية كان البد من دراسة بعض النماذج اليت تظهر مدى أمهية وخطورة القضااي احليوية
 يف هذه الدراسة على مصر وسورية والعراق .  يتم الرتكيزقة ابلبحث العلمي والزراعة والغذاء، وساملتعل

 مصر : -

يعها بني مت تطب، من املعروف أن العالقات 1979سرائيل" عام إ" مع "س الملعت مصر معاهدة "ابعد أن وق  
يف صورة تطبيع مباشر مع الطبقة إسرائيل" أن تدخل عب على "الطرفني يف كل اجملاالت، ولكن كان من الص  

، وابلتايل كان ال بد من الدخول سريفضون ذلكزراعية يف مصر ألن القائمني على شؤون الزراعة يف مصر ال
 جماالت الزراعة سرائيلي" واألمريكي على ذلك هو التقدم املصري يفإل، وسبب اإلصرار "ايب غري مباشرةلأبسا

شهرة كبرية  ، فالقطن املصري طويل التيلة لهوقصب السكر االسرتاتيجية كالقمح والقطنعموما  وخاصة الزراعات 
كما أن القطن كان مصدرا  هاما  من مصادر العمالت   وهو منافس قوي للقطن األمريكي، على املستوى العاملي

شركات متعددة والغاية األخرى هي دخول ال ،7سرائيل"سلحتها ملواجهة "إأيت تشرتي فيها مصر الصعبة ال
، وألجل سيتم التوضيح الحقا   كما اجلنسيات لالستثمار يف السوق الزراعية املصرية الغنية وهو ما حصل الحقا  

خرباء الزراعة بينهم  منرائسية قرارا  بتشكيل جلنة  1981روانلد ريغان  األسبقمريكي ذلك أصدر الرئيس األ
العديد من اخلرباء "اإلسرائيليني" لبحث "تطوير قطاع الزراعة يف مصر" وخلصت تلك اللجنة إىل توصيات من 

وتقليص تلك الزراعات إىل أقصى حد ممكن، واستبداهلا ابلزراعات قبيل التخلص من الزراعات االسرتاتيجية 
 8ق يف أورواب وأسواق عربية وبثمنها مصر تشرتي احلبوب الالزمة هلا!سو  ثل الفراولة واملوز واخلوخ اليت ت  احلديثة م

 

 

                                                           
 2، ص2016، للقضاء على القطن املصري، املعهد املصري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية -"اإلسرائيلية"-"اخلطة األمريكية ،صالح بديوي - 7
 .1/1/1992صالح بديوي، االخرتاق اإلسرائيلي للزراعة يف مصر، الفصل الثالث، اتريخ النشر: - 8
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 10وصل إنتاج مصر من القطن إىل  1969عام ففي "، وابلفعل هذا ما حدث متاما  وبدأت آاثره تظهر تباعا  
يف هناية  ليصل 1979عام  اتفاقية "السالم"برام ىت إألف قنطار، وظل يدور حول هذا الرقم ح 800ماليني و

 ، ولكن السؤال كيف حدث ذلك ؟9 "قنطارا   215الف و 33مليون و ىلإ 5201

وأنفقت  الذي استمر العمل فيه ملدة مثاين سنوات األمريكية" -أي "البحوث الزراعية املصرية مشروع "النارب"
هبدف مجع املعلومات املوثقة حول اجملتمع  مليون دوالر 800ما يقارب الاألمريكية عليه الوالايت املتحدة 

ة الزراعية، حيث  الزراعي املصري بكل تفاصيله وخلق جيل من كوادر التطبيع يوايل توجهات واشنطن السياسي
ل يعملون كباحثني حتت ستار خرباء زراعيني وكانوا يشرفون على انتقاء فريق العم CIAكان ضباط املوساد وال 

سرائيل" إاملوقعة بني الوالايت املتحدة ومصر و " اتفاقيات الكويزابإلضافة إىل  ،10الزراعينياملصري من  الباحثني 
اليت تتضمن فتح السوق األمريكية الذي يستوعب أكثر من ثلث حجم االستهالك العاملي أمام ، 2004عام 

النسبة املتفق عليها من بشرط مراعاة قواعد املنشأ واستخدام الصادرات املصرية دون التقيد بنظام احلصص، 
يف النهاية سرقة البذور املصرية وهتريبها مث  السابقة مت   واالتفاقيات ومن خالل النشاطات املدخالت "اإلسرائيلية"،

ت تلك البذور لتؤدي إىل تدهور  ع  ز  وبعدها و   ،األمريكيةالزراعية إحداث تغيري وراثي جيين يف خمتربات الشركات 
 609,9ر بـ قد  اليت كانت ت  املصري، وكان من نتائج ذلك اهنيار صادرات مصر من القطن  كبري يف إنتاج القطن
وخالل نفس الفرتة ارتفعت واردات   ،2004مليون دوالر يف عام  323,9إىل 1984 مليون دوالر يف عام
ليس هذا فحسب بل إن آاثر ذلك  ،11مليون دوالر 531ىلمليون دوالر إ 112,8 منمصر من األقطان 

ت األسواق املصرية تسببت يف ز ابعتبار أن األقمشة املستوردة اليت غسامهت يف ارتفاع نسبة البطالة يف مصر 
 .مصنع وورشة 2400تدمري الصناعة الوطنية وغلق ما يقارب ال 

                                                           
 نقال  عن وحدة االستخبارات الربيطانية. 7/3/2009وكالة أمريكا إن أرابيك  - 9

 2للقضاء على القطن املصري، مرجع سابق، ص -"اإلسرائيلية"-صالح بديوي،"اخلطة األمريكية - 10
 الرابط : على 10/8/2015،صحيفة املال، "واردات القطن املصريمقال بعنوان: " - 11

https://www.almalnews.com/Story/241239/14/ 
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اآلن لدينا "قائال : ، املصرية الزراعيةحتدث د. حممد عبداجمليد خبري القطن مبركز البحوث كتوضيح حلجم الكارثة و 
 يفج منها نت  مليون طن، ت   25مل وأضاف: بلغ إنتاج العا، أننا نزرع قطنا ال نصنعه، ونصنع قطنا ال نزرعهيف أزمة 

 رصد  ٪ من هذه الكمية وكانت ت  60ج ن العامل نعومة، بعد أن كنا ننتألف طن من أحسن أقطا 370مصر 
 .12"ابلعاملدولة  25ألكثر من 

لزراعة القمح املصري ومدى أتثرها ابلوضع السياسي املصري العام، فهذا حيتاج أيضا  إىل حبث أما ابلنسبة 
هو منع من األهداف االسرتاتيجية هليئة املعونة األمريكية ابإلشارة إىل أن  سيتم االكتفاء مستفيض ولكننا هنا

وليس خباٍف   الذي يعترب من ضرورايت األمن القومي ملصر،كتفاء الذايت من هذا احملصول ال مصر من حتقيق ا
 . حسين مبارك حممد األسبق"ابإلطاحة ابلرئيس املصري أبزمة الرغيف"ي الدور الذي لعبته فيما س   

 سورية والعراق : -
رمبا ف التأثريات احلقيقية آلاثر احلروب إال بعد انقضاء عدة سنوات عليها عر  كما هو معروف ال ميكن أن ت  

، وهذا ما ينطبق على كل من سورية والعراق اللتان ما تزال احلرب فيهما قائمة حىت تصل إىل عشرات السنني
األوضاع  استشراف ماهيةميكن أن تساعد يف اآلن، ولكن رغم ذلك ميكن الوصول إىل بعض املؤشرات اليت 

رابت املوجهة إىل أراضيه تستهدف كانت أوىل الض  2003فخالل احلرب على العراق عام للسنوات القادمة، 
يف الدولة وللمصادفة كان ذلك البنك يف أبو غريب حيث أقامت القوات األمريكية احملتلة  للبذور البنك األكرب

ة االحتالل ذلك ار استتبعت إدبل سرعان ما  للعراقيني، ولكن األمر مل يقتصر على ذلك فحسب  سجنا  
 الذي يقضي  81يف العراق آنذاك( القرار رقم أصدر جملس برمير )اجمللس احلاكم خبطوات قانونية حيث 

مبنع املزارعني العراقيني من استخدام بذور حملية للزراعة، وأن عليهم استخدام بذور مستورد ة )جتارية عقيمة 
لة جينيا ( من الشركات العاملية )كارجيل،    سنجينتا، ابير، إخل( مونسانتو،ت سم ى حممي ة، وعلى األغلب م عد 

                                                           
 .2015 /أغسطس -آب /12طن املصري، جملة املصور،ندوة تناقش وضع زراعة الق - 12
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، (Technology User Agreement) على كل املزارعني توقيع اتفاقية مع هذه الشركاتو 

 .13امنه يتم شراءهاودفع رسوم سنوية هلا عن براءة االخرتاع إضافة إىل مثن البذور العقيمة اليت 
استبدال البذور  كارجيل، وكان اهلدف من كل ذلك  لشركة ك ل ف ابملشروع دانييل أمستوتز، املدير التنفيذي

وجبهود وطنية ، ولكن رغم كل تلك اخلطوات استطاع الباحثون العراقيون ةدابلبذور املستور  اقية "التقليدية"العر 
رسية  ، وحبسب تصرحياتلة جينيا  خاليا  من زراعة البذور املعد  حاليا  بلدا  العراق  د  ع  مقاومة هذا املشروع حيث يـ  

سترياد بذور عباد وأوقف ا ظرا  الكتفائه من البذور احملليةن 2010أوقف العراق استرياد بذور البطاطا عام  عراقية
 .201714الشمس عام 

 السوريني ، فالتقارير تتحدث عن  بدء املزارعنيأما يف سورية، فالسياسات األمريكية الغربية ال ختتلف كثريا  
بذور املعدلة جينيا  يف مشال البالد بشراء الكومة السورية املؤقتة" "احل إلدارة ما ي سم ىيف املناطق اليت ختضع 

، مما سيرتك أتثريات مستقبلية سلبية وزراعة األرض هبا (Bayer- Syngenta))خاصة من شركات 
ابلفعل تغريا  ؤوا يالحظون دعلى مستقبل الزراعة يف هذا البلد، ال بل إن املزارعني والفالحني السوريني ب

انهيك عن  سلبيا  يف نوعية الرتبة حيث أصبحت أقل خصوبة وأكثر ملوحة مما كانت عليه يف السابق
إلكثار البذار أو البنك التابع ملنظمة السورية التابعة للمؤسسة العامة  سواء   ببنوك البذوراألضرار اليت حلقت 

وحتويلها إىل خمازن لألسلحة األمر الذي أشارت معدات للطرفني املقاتلني املت الناجتة عن سرقةو  البحثية اإليكاردا
 يرر الذحول حجم الض   أيضا   قة، ورغم عدم وجود معلومات موث  إليه وسائل اإلعالم الغربية يف أكثر من مناسبة

ئية غذاالسلة ال مبثابةاليت كانت  ةاجلزيرة السوريالسورية أي القمح والقطن يف مناطق حلق ابلزراعات االسرتاتيجية 
 لكن من املؤكد ، وإلدارة "قوات سورية الدميقراطية"حتالل األمريكي الوهي خاضعة اآلن ل ريو سال للشعب

                                                           
على الرابط :  قناة امليادينموقع املقاومة يف العراق وسورية،  -: حرب البذور الزراعية حممد فرج - 13

http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/861369/ 
 املرجع السابق. - 14
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أبفضل  ليساستمرت السيطرة األمريكية لوقت طويل  مصري تلك الزراعات فيما لو أن يكونوحبسب قوانني املنطق 
دفعت الرئيس السوري عام  ليتاألسباب هي ا، ورمبا تكون كل تلك مصري الزراعات االسرتاتيجية املصريةحاال  من 

عد لة جينيا  نظرا  ي قي د بيع أو استرياد أو زراعة البذور امل  مينع أو  "األمان احليوي" الذي ليصدر قانون 2012
والبيئي وتنظيم إجراءات املراقبة والتفتيش واإلتالف واحلجز وحتديد املخابر املعتمدة إلجراء  لضررها الصحي
 .15لذلكالتحاليل الالزمة 

ت يف جملة شر  ففي مقالة علمية ن  كانت األرض السورية هي املنقذة لزراعة القمح األمريكي، لقد  وللمفارقة، 
“Yale Environment”  الصحايف البيئي الباحث و يشري"Mark Schapiro"  أنواع أن نوعا  من

من بني كل أنواع القمح يف  " هو الوحيدAegilops touschiiالقمح الربي السوري املعروف ابسم "
 يف والايت وسط الغرب خاصة   ائر كربى لزراعة القمحاليت تسببت خبس الذي استطاع مقاومة ذاببة هيس العامل

 -سنواي  مساحة حقول القمح % من 10ختسر  الوالايتهذه يف  إىل أن تلك الزراعاتتشري األرقام -األمريكي
ابإلضافة لتلك ، 16ساسنوالية كلوذلك حبسب دراسات أجريت من قبل عشرين ابحثا  يف املختربات الزراعية 

أن سالالت " مدير مركز تربية النبااتت يف جامعة كاليفورنيا  Chrli Brummer"السيد امليزة فقد أشار
  ،داكوات ،غري املناخي القاسية يف والايت مثل تكساسل ظروف الت  هي الوحيدة القادرة على حتم  القمح السوري 

 North"ل يف جامعة بذ  دراسات أخرى أن جهودا  ت  .كما أظهرت ، نيرباسكا، أوكالهوما.ولورادوك
Dakota 

                                                           
 املوقع الرسي جمللس الشعب السوري على الرابط:     - 15

&www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16310&ref=tree 

 
16-Mark Schapiro, How Seeds from War-Torn Syria Could Help Save American Wheat, Yale 
Environment 360,USA,New Haven,14 May, 2018. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiOx9zjwpjjAhWnRBUIHVCDAsoQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parliament.gov.sy%2Farabic%2Findex.php%3Fnode%3D201%26nid%3D16310%26ref%3Dtree%26&usg=AOvVaw2v5btRLFAOiCWC5M9hXeRX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiOx9zjwpjjAhWnRBUIHVCDAsoQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parliament.gov.sy%2Farabic%2Findex.php%3Fnode%3D201%26nid%3D16310%26ref%3Dtree%26&usg=AOvVaw2v5btRLFAOiCWC5M9hXeRX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiOx9zjwpjjAhWnRBUIHVCDAsoQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parliament.gov.sy%2Farabic%2Findex.php%3Fnode%3D201%26nid%3D16310%26ref%3Dtree%26&usg=AOvVaw2v5btRLFAOiCWC5M9hXeRX
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اليت تؤثر سلبا  Fusarium Fungs"17مقاومة عالية لفطور "اليت تظهر إلدخال البالزما اجلرثومية السورية "

 .على إنتاج القمح يف تلك الوالية 
 

 : اخلامتة واالستنتاج 

غالبا  ما يتم الرتكيز على النتائج املباشرة سواء ابلنسبة لآلاثر املرتتبة عن املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة 
النزاعات بشكل عام، وغالبا  ما تتعلق تلك اآلاثر بقضااي حل اخلالفات املتعلقة بقضااي  آبليات فض

يكون يف  أن الرتكيز واالستثمار السياسي مبعىناملباشرة على األرض واملياه على سبيل املثال، السيادة 
اثر دراسة اآل لىع أساسيبشكٍل قصري األمد عموما ، وهذا األمر ينطبق تلك القضااي ذات األثر 

على القضااي اإلنسانية املتعلقة ابلضحااي املدنيني واخلسائر يتم الرتكيز  البا  مافغ النامجة عن احلروب
من األحيان تكون النتائج  املادية املباشرة، ورغم أمهية وجوهرية القضااي السابقة، إال أنه يف كثريٍ 

بشكٍل عام ذات أمهية ابلنسبة للمعاهدات واالتفاقيات أو احلروب  واآلاثر بعيدة املدى سواء  
قصوى يف تقرير الشكل املستقبلي ملسار التطور يف دولة من الدول ألن تلك النتائج واآلاثر 

ولتقريب هذا املفهوم ميكن تستهدف بشكٍل خاص آليات بناء القدرة الذاتية واملستقبلية للدولة، 
 يف اسرتجاع جزء أو كل أراضيها يف حال النزاع مع دولة أخرى سواء   القول أن الدولة قد تنجح

املتعارفة، ولكن أحياان  قد تكون النتائج املرتتبة على ابحلرب املباشرة أو عرب اتفاقيات السالم 
 الدولة  خاللهاسرتاتيجي عميق تصبح من  أثرقطاعات مثل الزراعة والتعليم والبحث العلمي ذات 

                                                           
17 - OP.cit. 
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غري قادرة أو جتد صعوبة كبرية يف بناء قدرهتا الذاتية ولعب الدور األساسي املنوط هبا سواء على 
مستوى القدرة على أتمني احتياجات الشعب وتطويره أو على مستوى قدرة التأثري يف قضااي 

  السياسة اخلارجية عموما .
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