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م��ن ال���دول يف ق�ضية معينة ث��م تت�سع ل���دول �أخ���رى �إىل �أن
ت�شمل العدد الأك�بر من دول العامل ،كما ح�صل مع االتفاق
العاملي حول املناخ الذي قادته فرن�سا.
ْ
رئي�سيي �إىل هذا التحليل الذي يقدمه
ُيكن توجيه نقديْن
المي� .أوال� :إن م�س�ألة التفاوت واحليف التي يعرتف اجلميع
بحدتها اليوم �ستوا�صل االرتفاع؛ لأن النظام احلايل ال يوفر
م��ن ذات��ه �سبل معاجلتها ،ف��ال��دع��وات �إىل ت�شجيع �سيا�سات
ت�ضامنية وتكافلية تظل جم��رد �أم���اين طيبة؛ لأن ال�س�ؤال
الأ�سا�سي يتعلق بتحديد اجلهة التي �ستتوىل عملية التعديل
وتوفر التمويالت املنا�سبة لذلك .ال يوجد يف امل�ستوى العاملي
هيئات مكلفة بالقيام بهكذا تعديل ،ومبا �أن التجارة حرة فال
ميكن �إعادة ترتيب خمرجاتها لتخفيف ال�ضغط على الأقل
ا�ستفادة منها� .أم��ا ال��دول الوطنية التي كانت متار�س هذا
الدور يف ال�سابق فقد تقل�صت قدراتها حاليا ،لأن جزءا من
مواردها املالية قد �سحب منها نتيجة �سيا�سات اخل�صخ�صة
وت���دوي���ل ر�ؤو������س الأم������وال ودف����ع ال�����ض��رائ��ب خ����ارج ال��ب��ل��دان
الأ�صلية ،ف�ضال عن مظاهر �أخ��رى �أك�ثر خطورة ا�ست�شرت
يف الفرتة الأخرية ،مثل املالذات ال�ضريبية وتفوق االقت�صاد
امل��ايل على االقت�صاد االنتاجي وتفوق �إي��رادات الوراثة على
�إي���رادات العمل ب�سبب امل�ضاربة ،فلم تعد ال��دول ق��ادرة على
توفري امل�ساعدات االجتماعية وال�صحية ودعم املواد الأ�سا�سية
للمحتاجني ،وغالبا ما ت�ضطر �إىل التخفي�ض من مكا�سب
العمال والتغطية ال�صحية ومبالغ التقاعد حتى يف البلدان
الأك�ثر ث��راء .ثانيا� :إن املناطق التي �أ���ش��ار �إىل كونها الأق��ل
اندماجا يف العوملة هي املناطق التي ت�ضم �أكرب خمزون عاملي
يف الطاقة؛ ف�إذا كان جزء من �ضعف اندماجها يجد تف�سريا
ل��ه يف اع��ت��م��اده��ا امل��ف��رط ع��ل��ى ت�صدير ال��ط��اق��ة دون تطوير
جماالت اقت�صادية �أخرى ،فهل ميكن التغافل عن جانب �آخر
مهم يف امل�س�ألة ،وهو و�ضع الطاقة يف نظام التجارة العاملية،
وه��ل ينبغي �أن تعترب جم��رد ب�ضاعة للتبادل �أم ه��ي ث��روة
وطنية ميتلكها �أ�صحابها؟ وعليه� ،أفال تكون احلرب اخلفية
ح��ول ال��ط��اق��ة �سببا يف امل�شاكل االقت�صادية للمناطق التي
ي�شري �إليها من جهة ،و�سببا �أي�ضا لعدم اال�ستقرار يف هذه
املناطق التي تخ�ضع با�ستمرار لالبتزاز ق�صد توفري الطاقة
ب�أرخ�ص الأ�سعار؟
لقد جاء الكتاب يف �شكل حم��اورة بني با�سكال المي ونيكول
غني�سوتو الباحثة املتخ�ص�صة يف الدرا�سات الأمنية ،رئي�سة
جمل�س �أم��ن��اء املعهد الأوروب���ي للدرا�سات العليا يف الدفاع.
بالن�سبة �إليها ،ال ميكن حتليل و�ضع العامل من وجهة نظر
اقت�صادية بحتة ،كما يفعل الم��ي ،ب��ل العامل ال�سيا�سي يف
ر�أيها هو العامل املرجح .وهي تعر�ض يف هذا الكتاب وجهة
النظر الأكرث انت�شارا بني القراء� ،أي وجهة النظر املت�شائمة
ح��ول وجهة ال��ع��امل وم�ستقبله .فهي ت�شري �إىل �أن مبيعات
الأ�سلحة ما فتئت ترتفع يف ال�سنوات الأخ�يرة لتبلغ حاليا
مبلغا �شبه خيايل ( 1600مليار دوالر) ،ومل تعد توجد دولة
عظمى ق���ادرة على �ضبط الأو���ض��اع وال��ت��دخ��ل احل��ا���س��م عند
الأزم����ات .وم��ع �أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة تظل البلد الأق���وى يف
العامل وي�ساوي �إنفاقها على الأ�سلحة ن�صف الإنفاق العاملي
ومنلك  800قاعدة ع�سكرية موزعة على كل ال��ق��ارات ،ف�إنها
مل ت��ع��د ق����ادرة وال راغ��ب��ة يف ل��ع��ب دور ���ش��رط��ي ال��ع��امل� .أم��ا

امل�ؤ�س�سات الدولية فهي وريثة احل��رب العاملية الثانية ،ومل
تعد تعك�س موازين القوى يف العامل؛ وبالتايل مل تعد قادرة
على التحكم فيه وتعديل م�ساراته �أو جم��رد التخفيف من
�أزماته .فامل�ؤ�س�سات املالية الدولية ي�سيطر عليها الأمريكان
والأوروبيون رغم �أن مركز االقت�صاد العاملي �أ�صبح يف �آ�سيا،
وجمل�س الأم��ن ال��دويل ال يت�سع لقوى �صاعدة ومهمة مثل
الهند �أو الربازيل .ال يوجد حينئذ نظام �سيا�سي عاملي وا�ضح
املعامل ميكن �أن يوجه العوملة االقت�صادية ،وال ميكن الت�سليم
بالنظرية التي تقول ب���أن اقت�صاد ال�سوق �سيفرز يف العامل
كله �أنظمة دميقراطية ،فال�صني قوة اقت�صادية كربى دون
�أن تكون دميقراطية ،ونظام الت�سيري «البوتيني» (ن�سبة �إىل
الرئي�س الرو�سي) املتميز باحلزم والفردانية يغري بلدانا
كثرية يف العامل.
وانطالقا م��ن هاتني ال��ر�ؤي��ت�ين املتعار�ضتني ي�ستعر�ض كل
م���ن ب��ا���س��ك��ال الم���ي ون��ي��ك��ول غ��ن��ي�����س��وت��و ال��و���ض��ع يف امل��ن��اط��ق
الأه��م يف العامل (ال��والي��ات املتحدة� ،أوروب���ا ،ال�صني ،الهند،
رو�سيا ،اليابان� ،أمريكا الالتينية� ،إفريقيا وال�شرق الأو�سط)
وال��ره��ان��ات الأك�ث�ر حت��دي��دا مل�ستقبله (ال�ل�اج����ؤون ،الطاقة
والتغريات املناخية ،الإره���اب ،الأم��ن ال�سيربين ،املحيطات،
احلكامة ،الأمن والدميقراطية) .ال يت�سع املجال هنا لعر�ض
النقا�شات ال�ثري��ة ب�ين امل��ت��ح��اوري��ن يف ك��ل ه��ذه امل�سائل ،من
منطلقني خمتلفني يعلي �أحدهما �ش�أن ال�سيا�سة والثاين �ش�أن
االقت�صاد ،لكن ن�شري على �سبيل املثال �إىل بع�ضها .يف ميدان
ال��ط��اق��ة ،ثمة �شبه ات��ف��اق على �أن منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط
ورو�سيا �ستظل املخزون الرئي�س للطاقة يف العامل على مدى
العقود القادمة ،وحتتوي رو�سيا و إ�ي��ران وقطر وحدها على
ن�صف املخزون العاملي من الغاز ،ويحتوي ال�شرق الأو�سط على
 70باملائة من خمزون النفط� ،أما الطاقات البديلة فتتمثل
حاليا يف الغاز ال�صخري (غاز ال�شي�ست) الذي وعد الرئي�س
الأم���ري���ك���ي اجل���دي���د دون���ال���د ت���رام���ب ب��ت�����ش��ج��ي��ع ا���س��ت��خ��راج��ه
�إىل �أن ميكن ال��والي��ات املتحدة من حتقيق االكتفاء الذاتي
يف الطاقة �سنة  ،2020لكن ه��ذه الطاقة مكلفة يف م�ستوى
البيئة وق��د ت����ؤدي �إىل �أ���ض��رار مناخية ج�سيمة .ثمة �أي�ضا

�إمكانية اكت�شاف كميات مهمة من النفط يف القطب ال�شمايل
تقدر بـ 13باملئة من امل��وارد العاملية ،لكن ا�ستغاللها مرتبط
�أي�ضا برتاجع الكتلة الثلجية التي حتدث تقدما للمحيطات
وال��ب��ح��ار ي�ترت��ب عليه ان��دث��ار امل���دن ال�����س��اح��ل��ي��ة .ف��رغ��م كل
م��ا ي��ق��ال� ،سيظل ال�����ش��رق الأو���س��ط منطقة ا�سرتاتيجية يف
جمال الطاقة لفرتة طويلة قادمة ،و�سيظل نفطه �أ�سا�سيا
يف حتريك االقت�صاد العاملي ،فحتى لو ا�ستطاعت الواليات
املتحدة تخفي�ض حاجتها �إليه ،ف�إن ال�صني التي متثل قاطرة
االقت�صاد العاملي حاليا �سيتزايد طلبها عليه ،وباملثل �ستظل
�أوروب��ا بحاجة �إىل الغاز الرو�سي رغم عالقاتها املعقدة مع
نظام بوتني.
مو�ضوع �آخ��ر تقاربت حوله وج��ه��ات نظر امل��ت��ح��اوري��ن؛ هو:
نهاية الهيمنة الغربية على العامل ،و�ضرورة اال�ستفادة اليوم
م��ن ك��ل التجارب الثقافية واحل�ضارية والبحث ع��ن حكمة
عاملية م�شرتكة لإدارة عامل مت�صدع ،فالعامل الثقايف �أ�صبح
مهما ويناف�س العاملني ال�سيا�سي واالقت�صادي ،والعديد من
ال��دع��وات االنف�صالية مثال �أو امل�شاكل ال��دول��ي��ة العالقة ال
ميكن فهمها �إال بالعودة �إىل خلفياتها الثقافية .فالتقارب
واحل�����وار ب�ين ال��ث��ق��اف��ات ج���زء ����ض���روري م��ن اجل��ه��د ال��ع��امل��ي
لتخفيف االحتقان وتوجيه الطاقات مل��ا فيه خ�ير اجلميع.
لكن ذلك لن مينع بروز �أ�شكال جديدة يف ال�صراع م�ستقبال.
منها مثال ال�����ص��راع على ال�سيطرة على املحيطات واجل��زر
ال�صغرية ،فهذا ال�شكل اجل��دي��د ال��ذي ن��رى مالحمه اليوم
يف ال�صراع بني ال�صني واليابان يعود �إىل �أهمية املحيطات
واجلزر م�ستقبال يف حتديد املياه الإقليمية للدول وبالتايل
تو�سيع جم��ال هيمنتها على ال��ط��رق التجارية او ا�ستغالل
م�صادر الطاقة يف املحيطات ،لكنها ت���ؤج��ج �أي�ضا �صراعات
ثقافية قدمية مثل ما يح�صل بني ال�صني واليابان.
و�����س����واء دارت ال�������ص���راع���ات ح����ول ال���ط���اق���ة ،ك��م��ا يف ال�����ش��رق
الأو���س��ط� ،أو ح��ول اجل��زر واملحيطات ،كما يف �شرق �آ�سيا� ،أو
العتبارات �أخرى كثرية ومتنوعة ،ف�إن العامل ي�شهد ت�شظيا
وا�ضحا وو�ضعا غ�ير م�سبوق يف م�ستوى �إدارة ال�صراعات،
ي��ت��ع��ار���ض م���ع م�����س��ار ت��وح��ي��د وت��ن��م��ي��ط االق���ت�������ص���اد ل��ي��ك��ون
معوملا وخا�ضعا لقواعد غري قابلة للنقا�ش .ولعل من �أهم
م��ق�ترح��ات امل��دي��ر ال�����س��اب��ق ملنظمة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة مفهوم
(� )polylatéralismeأي م��ب��ادرة جمموعات من
الدول لطرح حلول ملجموعات من امل�شاكل والعمل تدريجيا
على �إق��ن��اع ال���دول الأخ���رى ب��ه��ا؛ باعتبارها �آل��ي��ة بديلة عن
حلول فردية مل تعد جمدية وم�ؤ�س�سات دولية مل تعد قادرة.
�إن التحليل املتفائل الذي يقدمه �شخ�ص ذو خربة مرموقة
يف ال��ع��م��ل ال����دويل ين�شط ع��ل��ى الأق����ل ال��ن��زع��ة ن��ح��و امل��ب��ادرة
والتجديد ،ب��دل ال�شلل ال��ذي ي�صيب الفكر واحل��رك��ة �سبب
اخلوف من امل�ستقبل .فهذا بع�ض ما يغنمه القارئ يف الكتاب.
---------------------الكتاب�« :إىل �أين يتجه العامل؟».
 امل�ؤلف :با�سكال المي ونيكول غني�سوتو. النا�شر :باري�س ،من�شورات �أوديل جاكوب ،2017 ،باللغةالفرن�سية.

* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة
للأديان
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«إلى أين يتجه العالم؟» ..لباسكال المي
ونيكول جنيسوتو

محمد الحداد *

«�إىل �أين يتجه العامل؟» ..هذا �س�ؤال يطرحه حاليا اجلميع ،من النخبة �أو من عامة النا�س ،والإجابة عنه ت�أتي يف الغالب ُمت�شائمة ،حتى يف
البلدان الغنية واملتقدمة .من هنا ،كانت املراهنة على جواب �إيجابي ومتفائل �أمرا مثريا يجلب االنتباه ،هذه على الأقل املراهنة التي �أقدم
عليها با�سكال المي املدير العام ال�سابق ملنظمة التجارة العاملية� .إن ت�سيريه لهذه امل�ؤ�س�سة املحورية يف االقت�صاد العاملي املعومل ،ف�ضال عن
خربته ال�سابقة؛ باعتباره �أحد املفو�ضني يف �إدارة االحتاد الأوروبي ،جتعله يف موقع خا�ص ومتميز لتقدمي وجهة نظر غري م�ألوفة بل معار�ضة
لل�شعور ال�سائد؛ ا�ستنادا لأرقام ومعطيات كثرية تزخر بها م�ساهمته يف هذا الكتاب.
ويزعم با�سكال المي �أننا لو و�ضعنا �أمامنا اخلارطة التي ت�صدرها �سنو ًّيا منظمة التجارة العاملية لبيان ن�سبة اندماج بلدان العامل يف العوملة،
وقارناها باخلارطة التي ت�صدرها �سنويا مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني التابعة ملنظمة الأمم املتحدة ،وهي تر�سم مناطق العامل امل�شمولة مبوجات
الهجرة املكثفة لأ�سباب اقت�صادية �أو مناخية �أو �أمنية ،لر�أينا تقاطعا وا�ضحا بني املناطق الأقل اندماجا يف العوملة واملناطق الأكرث تعر�ضا
للهجرات اجلماعية .ي�ستنتج المي من هذه املقارنة �أن العوملة لي�ست امل�شكل ،بل غيابها هو الذي يحدث امل�شاكل التي تبعث فينا اليوم ال�شعور
باخلوف من امل�ستقبل والت�شا�ؤم حول و�ضع العامل ووجهته.
ويعزر الم��ي ر�أي��ه بالعودة ملالب�سات ن�ش�أة العامل احل��ايل� ،أو
النظام ال���دويل اجل��دي��د ،كما �أط��ل��ق عليه م��ع نهاية احل��رب
ال��ب��اردة بني العمالقني �سابقا .فيذكر �أن م���آل تلك احلرب
مل حت�����س��م ب��ال�����س��ي��ا���س��ة ،ومل ت�����س��ق��ط امل��ن��ظ��وم��ة اال���ش�تراك��ي��ة
لأ���س��ب��اب ���س��ي��ا���س��ي��ة ،و�إمن����ا ح�����س��م��ت ب��االق��ت�����ص��اد ،ف��ل��م ينجح
االق��ت�����ص��اد اال���ش�تراك��ي يف م��واج��ه��ة اق��ت�����ص��اد ال�����س��وق ،وخ��رج
العامل من رعب املواجهة النووية املدمرة بف�ضل هذا النجاح
االقت�صادي .وعليه ،ف�إن عامل اليوم ينبغي �أن يراهن جمددا
ع��ل��ى اق��ت�����ص��اد ال�����س��وق وال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة لإح��ل�ال ال�����س�لام
والأمن� .إن املناف�سة االقت�صادية �إذا ح�صلت يف �إطار العوملة ال
ت�ؤدي للمواجهة مهما كانت �ضراوتها ،هكذا ي�ؤكد المي بقوة،
موا�صال النظرية التي ن�شرها فال�سفة الأن��وار واقت�صاديو
ال�سوق منذ القرن الثامن ع�شر ،واختزلتها العبارة امل�شهورة
ملونت�سكيو «حيثما حلت التجارة تراجعت احلروب» .يف ر�أيه،
ال توجد اليوم �أية �إمكانية لقيام �صراع خطري بني الواليات
املتحدة وال�صني رغم املناف�سة االقت�صادية ال�ضارية بينهما؛
لأنهما متكامالن اقت�صاديا؛ حيث ت�ستفيد ال�صني من الرثاء
الأم��ري��ك��ي ل��غ��زو الأ���س��واق بب�ضائعها وب��ي��ع منتوجاتها ،مبا
يعمق العجز التجاري للواليات املتحدة ،ويدفع �إىل �إفال�س
العديد من م�ؤ�س�ساتها ال�صناعية ،لكنها باملقابل تودع �سنويا
يف امل�����ص��ارف الأم��ري��ك��ي��ة ع�����ش��رات امل��ل��ي��ارات م��ن ال�����دوالرات
امل�ترت��ب��ة على جناحها االق��ت�����ص��ادي ،مب��ا ميثل م���وردا ماليا
�ضخما للواليات املتحدة ي�سمح لها بالتعوي�ض عن العجز
االقت�صادي ،وفر�ض عملتها و�سيا�ستها املالية على ال�صني،
وع��ل��ى ال��ع��امل ك��ل��ه .ع��ل��ى ال��ع��ك�����س ،مي��ك��ن �أن ت��ن��دل��ع ي��وم��ا ما
مواجهة بني الواليات املتحدة ورو�سيا ،وال�سبب يف ذلك �أن
رو�سيا بلد �ضعيف االندماج يف االقت�صاد العاملي املعومل� ،أو



مع بلدان �أخ��رى �أق��ل منها اندماجا يف ه��ذا االقت�صاد ،مثل
كوريا ال�شمالية �أو �إي��ران .فكلما كانت امل�صالح االقت�صادية
قوية ومت�شابكة خفت �إمكانات ال�صراع وقويت ن�سبة الأمن
واال�ستقرار .واحل��ل ملا يبدو اليوم فو�ضى يف النظام العاملي
يتمثل ،من وجهة نظر املدير العام ال�سابق ملنظمة التجارة
العاملية ،يف تو�سيع جمال التجارة واقت�صاد ال�سوق والعوملة
االقت�صادية.
وباملثل ،يتجه الم��ي �إىل االح��ت��ج��اج ،م�ستندا لكم هائل من
الأرق������ام وامل��ع��ط��ي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة� ،إىل �أن امل��ن��اط��ق الأك�ث�ر
اندماجا يف العوملة والتجارة احلرة مل تغنم يف م�ستوى الأمن
واال���س��ت��ق��رار فح�سب ،و�إمن���ا ك�سبت ال��ره��ان �أي�����ض��ا يف جمال
حماربة الفقر .تثبت الأرق��ام والإح�صاءات �أن �أكرث من 700
مليون �شخ�ص خرجوا من الفقر �أث��ن��اء الفرتة املمتدة بني
 1990و� ،2010أي تلك التي ي�شار �إليها ع��ادة بالعوملة ،و�أن
م��وازي��ن ال��ق��وى ال��ع��امل��ي��ة خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة �أ���ص��ب��ح��ت �أك�ثر
تكاف�ؤا مم��ا كانت عليه يف عهد احل��رب ال��ب��اردة ،فقد ارتقت
العديد من البلدان امل�صنفة �سابقا �ضمن العامل الثالث �إىل
م�صاف ال��ق��وى االقت�صادية ال��ت��ي يح�سب لها �أل��ف ح�ساب؛
مثل :ال�صني والربازيل وبلدان �أخرى .وبف�ضل ازدهار هذه
البلدان ،تنامت الطبقة الو�سطى يف العامل ف�شملت  1.8مليار
�شخ�ص �سنة  ،2009و�سرتتفع �إىل  3.2مليار �شخ�ص �سنة
 ،2020لت�صل �إىل  4.9مليار �شخ�ص �سنة  .2030فعلى عك�س
ما يقال عادة ،ال يرتتب على الو�ضع احلايل �ضمور الطبقة
الو�سطى بل ت�صاعدها ،و�إن تراجعت هذه الطبقة يف املناطق
�ضعيفة االن��دم��اج يف العوملة .وميثل تنامي ه��ذه الطبقة يف
�آ�سيا و�أم��ري��ك��ا اجلنوبية فر�صة ثمينة القت�صاديات العامل
ك��ل��ه .على �سبيل امل��ث��ال� ،أ���ص��ب��ح ال�صينيون ال��ي��وم ي�سافرون

لل�سياحة يف كل بلدان ال��ع��امل ،وق��د �أنفقوا �سنة � 2010أكرث
من  50مليار دوالر يف البلدان التي ا�ستقبلتهم ،وت�ضاعف
مبلغ هذا الإنفاق �أكرث من �أربعة مرات بعد ذلك ،فبلغ �سنة
� 2015أكرث من  220مليار دوالر� .إنه رقم هائل ت�ستفيد منه
ال�صناعات ال�سياحية يف البلدان التي فهمت تطورات العامل
ووفرت لنف�سها �سبل اال�ستفادة منه.
و�إذا ك��ان الأم���ر ب��ه��ذا ال�شكل ،ف��ل��م��اذا ي�شعر ال��ن��ا���س حيئنئذ
بالت�شا�ؤم واخلوف عندما يطرح عليهم �س�ؤال� :إىل �أين يتجه
العامل؟
ق���د ن�����س��ت��خ��رج م���ن حت��ال��ي��ل ب�����س��ك��ال الم����ي يف ه����ذا ال��ك��ت��اب
ع��دة �إج��اب��ات ع��ن ه��ذا ال�����س���ؤال� .أول��ه��ا� :أن ت��راج��ع الفقر يف
العامل تزامن مع تنامي التفاوت االجتماعي بني الطبقات
«ال�����ش��ع��ب��ي��ة» وال��ط��ب��ق��ات الأك��ث��ر ث�����راء؛ مب���ا ج��ع��ل ال�����ش��ع��ور
بالتفاوت يتغلب على ال�شعور ب�أهمية اخل���روج م��ن الفقر.
وثانيها� :أن العوملة جتعل كل م�شاكل العامل معرو�ضة على
�أن��ظ��ار اجلميع ،فتطغى الأو���ض��اع ال�سيئة على وع��ي النا�س
�أكرث مما تربز الأو�ضاع املتح�سنة واملتطورة ،فالر�أي العام لن
يهتم بع�شرات ماليني الأ�شخا�ص العاديني الذين يعولون
�أ���س��را ع��ادي��ة ب��ق��در اهتمامه بب�ضعة �آالف م��ن الالجئني �أو
املعدمني �أو املت�شردين ال��ذي��ن تنقل و�سائل الإع�ل�ام يوميا
�صورا عن م�أ�ساتهم .وثالثها� :أن مناطق العامل تتفاوت يف
اال�ستفادة من النظام احلايل ،والآ�سيويون �أكرث تفا�ؤال لأنهم
الأك�ث�ر ا���س��ت��ف��ادة ،بينما امل��ن��اط��ق الأك�ث�ر ت�����ش��ا�ؤم��ا ه��ي الأق��ل
ا�ستفادة ،وهي �أ�سا�سا رو�سيا وال�شرق الأو�سط و�إفريقيا جنوب
ال�صحراء .ورابعها :غياب حكامة �سيا�سية للعوملة ،ويقرتح يف
هذا املجال التخل�ص من وهم �إن�شاء م�ؤ�س�سات عاملية لتوفري
هذه احلكامة ،واملراهنة على مبادرات تقدم عليها جمموعة

