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تبدو

الرسم التوضيحيISTOCK / SAVUSHKIN :

بعض األفكار اإلنمائية عظيمة ،ولكنها
ال حتقق النجاح املتوقع .ومن األفكار التي
عرفت بفشلها مبادرة التحالف العاملي للمواقد
النظيفة التي استهدفت توفير مواقد أكثر كفاءة
وأقل تلويثا للبيئة حلوايل  3مليارات نسمة من الشعوب األكثر
فقرا على مستوى العامل بدال من الطهي على النيران املكشوفة.
وبلغت تكلفة املشروع  400مليون دوالر ،وحظى بدعم منظمة
األمم املتحدة ،وأعلنت هيالري كلينتون ،وزيرة اخلارجية
األمريكية آنذاك ،عن انطالق املشروع عام  .2010وكان
الهدف من املشروع احلد من تلوث الهواء الداخلي الذي يقضي
على حياة مليوين شخص سنويا ،وتمكين املرأة ،ودعم البيئة.
وحقق املشروع جناحا يف البداية ،ولكن بعد مرور أربع سنوات،
أصبحت ماليين املواقد التي تم بناؤها يف الهند مهجورة.
ملاذا مل ينجح املشروع؟ أجرى الباحثون يف معمل عبد
اللطيف جميل ملكافحة الفقر جوالت ميدانية الكتشاف السبب.
ومن خالل رصد حوايل  2500أسرة يف  44قرية يف والية
أوديشا شرق الهند ،اكتشفوا العديد من األسباب التي قد تبدو
ثانوية يف ظاهرها .فقد أشار البحث إىل أن املواقد اجلديدة
كانت تتطلب عناية أكبر ،ومل يكن يتم إصالحها يف حالة
تعطلها ،وكانت تستغرق وقتا أطول لطهي الطعام ،ومل يكن من
املمكن نقلها إىل خارج املنازل بسبب املداخن التي تم بناؤها
لصرف الدخان.
وكما جاء يف أحد مقاالت أبيجيت بانيرجي ،أستاذ
االقتصاد بمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا الذي شارك يف
تأسيس معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر ويرأسه حاليا،
فإن «اإلنسان العقالين الذي يعيش داخل النماذج االقتصادية
ُيفترض أال يشغله أي من ذلك» .غير أن هذه التجربة كانت
بمثابة تذكرة بأن «اعتقادنا بنجاح فكرة ما ليس كافيا —
فاملهم هو أن حتقق هذه الفكرة نفعا ملستخدميها ».وعكف
معمل عبد اللطيف جميل خالل أعوامه السبعة عشر على وضع
نهج علمي ملكافحة الفقر يستند إىل دراسة علم االقتصاد
القائم على الشواهد .ووفقا إلقبال داليوال ،املدير التنفيذي،
يمثل هذا النهج بديال «التخاذ القرارات على أساس البديهة أو
األيدولوجية أو عدم الرغبة يف التغيير».
ويقع املقر الرئيسي ملعمل عبد اللطيف جميل ملكافحة
الفقر يف الدور الثاين بمبنى بسيط تابع ملعهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا يف كامبريدج على اجلانب اآلخر من نهر تشارلز
من جهة بوسطن ،وال يختلف عن أي مكتب عادي يف جامعة
كبيرة .ولكن جمال عمله واسع النطاق .فقد أجرت هذه املنظمة
التي يمولها مانحون ،سواء منفردة أو من خالل شبكة من
الباحثين املنتسبين لها حول العامل ،ما يزيد على ألف جتربة
عشوائية مقارنة يف أكثر من  80بلدا ،وذلك من خالل إطار
يجمع بين علم االقتصاد واملنهجية البحثية التي طاملا اع ُتبرت
املقياس الذهبي الختبار األدوية والعالجات اجلديدة .ووفقا
ملعمل عبد اللطيف جميل ،تم توسيع نطاق البرامج التي ثبتت
فعاليتها باستخدام هذه املنهجية ليستفيد منها ما يزيد على
 400مليون شخص حول العامل.

وكان هذا اإلجناز هو السبب وراء منح جائزة نوبل يف
االقتصاد لعام  2019لبانيرجي ،وإستير دوفلو ،زوجته
واملؤسس املشارك ملعمل عبد اللطيف جميل ،وصديقهما
مايكل كريمر االقتصادي بجامعة هارفارد الذي تعاون معهما
بصورة متكررة يف اجملال البحثي.
ووفقا للجنة جائزة نوبل ،فإن «الطرق البحثية التجريبية
التي قام هذا الفريق باستحداثها تستخدم حاليا يف جميع
جماالت اقتصاديات التنمية» .وساهمت يف «تطور علم
اقتصاديات التنمية» وحتسين قدرته على تقديم «إجابات
موثوقة حول األساليب املثلى ملكافحة الفقر العاملي».
ويف عامل يزداد رفضه للخبرات العملية والبحوث األكاديمية
وتتشكل فيه التصورات الفعلية عن احلقائق حسب املعتقدات
السياسية ،يمكن ملعمل عبد اللطيف جميل أن يقر بموضوعيته،
حيث تستند مشورته بشأن السياسات إىل شواهد خمتبرة
ميدانيا باستخدام نهج علمي ،ويقدم حلوال ملموسة ملساعدة
الشعوب املعرضة للخطر يف حل مشكالتها العملية.
ويمثل بانيرجي ودوفلو حمور االرتكاز الذي تقوم عليه
أنشطة املعمل .فقد أسساه عام  ،2003وكان يحمل آنذاك اسم
«معمل مكافحة الفقر» ،وذلك بالتعاون مع سنديلمواليناثان،
األستاذ السابق بجامعة هارفارد الذي ال يزال يتعاون معهما
حتى اآلن .وعكفا على تغيير النهج العاملي املستخدم يف
مواجهة الفقر ،ومل يكن ليرضيهما أقل من ذلك.
ويف عام  ،2005أعيدت تسمية املعمل تكريما لوالد حممد
جميل ،وهو أحد خريجي معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا
ورجل أعمال سعودي من حمبي العمل اخليري الذي تدعم
مؤسسته التابعة لعائلة جميل معمل مكافحة الفقر باستمرار.
وتدعم املعمل أيضا جمموعة من كبار اجلهات املانحة اخلاصة
وعدد من الوكاالت اإلنمائية يف االقتصادات املتقدمة.
ويشتغل يف املعمل حوايل  400خبير يف جماالت البحث
والسياسات والتعليم والتدريب ،ويقع مقره الرئيسي يف
كامبريدج ،وله مراكز إقليمية يف أمريكا الشمالية ،وأمريكا
الالتينية والكاريبي ،وأوروبا ،وإفريقيا ،والشرق األوسط،
وجنوب آسيا ،وجنوب شرق آسيا .وتشرف جمموعة إضافية
تضم  200باحث على املشروعات التي ينفذها حوايل ألف
مقاول .وقدمت املنظمة منحا بقيمة  63مليون دوالر أمريكي
لتمويل البحوث اجلديدة منذ إنشائها عام .2003
وانصب تركيز املعمل يف البداية على الفقراء واقتصادات
األسواق الصاعدة ،ولكنه يجري بحوثا يف أوروبا حاليا حول
مبادرات دعم الدمج االجتماعي للمهاجرين على سبيل املثال.
ويعمل فرعه يف أمريكا الشمالية على عدد من املشروعات يف
جماالت إعادة تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم ،واألشخاص
بال مأوى واإلسكان ،وإصالح نظام العدالة اجلنائية ،والصحة.

ف ِّرق تسد

تصف دوفلو التجارب العشوائية التي يجريها املعمل كجزء
من النهج اخلاص به بأنها تساعد يف «تفكيك املشكلة الكبيرة
إىل أجزاء يسهل التعامل معها ،ومسائل أصغر يمكن إيجاد حلول
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املعلومات من أجل الفقراء

هذه هي املسائل التي عكف معمل عبد اللطيف جميل
على دراستها .وغالبا ما يتوصل الباحثون إىل حلول غاية
يف البساطة.
ويعد برنامج األرز من أجل الفقراء من أكبر برامج املساعدة
االجتماعية يف إندونيسيا ،ويطلق عليه احملليون اسم راسكين.
وتبلغ تكلفة البرنامج السنوية  1,5مليار دوالر أمريكي،
ويهدف إىل توزيع  15كيلوغراما من األرز شهريا على األسر
بخمس السعر السوقي .غير أن البيروقراطية والفساد
األكثر فقرا ُ
فرضا معوقات أمام تنفيذ البرنامج .فقد كان يحدث يف الغالب
تالعب يف األسعار واحلصص ومعايير االستحقاق من جانب
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دقيقة لها ».ودوفلو اقتصادية فرنسية تبلغ من العمر  47عاما،
وحصلت على درجة الدكتوراة من معهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا ،وخالفت املؤسسة قواعدها التي تمنع تعيين
الطالب من أجل انضمام دوفلو إىل صفوف العاملين بها.
وتقوم هذه الطريقة على اختبار حل حمتمل إلحدى
املشكالت اإلنمائية — مثل مشكلة كيفية زيادة استخدام
ناموسيات األ َس َّرة ملكافحة املالريا — من خالل مقارنة
جمموعة استفادت من احلل بمجموعة أخرى مل تقدم لها أي
حلول .وينبغي أن تكون اجملموعات متماثلة قدر اإلمكان
وخمتارة بشكل عشوائي لضمان عدم وجود أي عوامل مؤثرة
أخرى ،بحيث يمكن للباحثين فهم تأثير هذا احلل .ويمكن
تشكيل جمموعات متعددة ملقارنة حلول خمتلفة .وقد تم
استحداث هذه التجارب يف القرن التاسع عشر ،وتم تطبيقها يف
جماالت الزراعة والطب والعلوم السياسية قبل استخدامها يف
جمال االقتصاد بفترة طويلة ،حيث استخدمت للمرة األوىل يف
سياق الدراسات االقتصادية بدءا من الستينات.
وغالبا ما تتطرق البحوث االقتصادية الكلية إىل موضوعات
صعبة يتم التعبير عنها بمعادالت معقدة واختبارها باستخدام
أساليب االقتصاد القياسي املتطورة التي يصعب على الفائزين
بجائزة نوبل فهم بعضها .ويف كتاب دوفلو وبانيرجي الصادر
عام  2019بعنوان  ،Good Economics for Hard Timesأق َّرا
بأن جزءا من نمو اإلنتاجية «ال يمكن عزوه إىل تغير العوامل
التي يمكن لالقتصاديين قياسها .وحتى يشعر االقتصاديون
بالرضا عن أنفسهم ،استحدثوا مسمى اإلنتاجية الكلية لعوامل
اإلنتاج لوصف هذا اجلزء حتديدا ».وع َّرف روبرت سولو ،وهو
زميل لهم يف معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا وحاصل
أيضا على جائزة نوبل ،هذا املفهوم بأنه «مقياس جلهلنا».
ويف املقابل ،تعتبر البحوث اإلنمائية بسيطة ومباشرة.
هل ينبغي التبرع بناموسيات األ َس َّرة ملكافحة املالريا يف
كينيا ،أم عرضها بأسعار مدعمة ،أم بيعها بأسعار السوق؟ هل
من اجملدي تنفيذ برنامج إعادة شراء لسحب الكميات الكبيرة من
حبوب األفيون غير املستخدمة يف الواليات املتحدة؟ كيف يمكن
التأكد من حصول جميع األسر الفقيرة يف إندونيسيا على حصتها
من األرز يف ظل برنامج فيدرايل خمصص لهذا الغرض؟

إقبال داليوال ،املدير التنفيذي ملعمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر.

القيادات احمللية املسؤولة عن توزيع األرز ،مما أدى يف نهاية
املطاف إىل حصول األسر املستحقة على ثلث حصتها بتكلفة
تزيد بنسبة  %40عن التكلفة املقررة.
وبدال من تشديد الضوابط الرقابية ،كلفت إندونيسيا
يف عام  2012جمموعة من الباحثين بالعمل مع معمل
عبد اللطيف جميل الختبار جمموعة من الوسائل للتوعية
بمعايير االستحقاق واحلصص الشهرية واألسعار باستخدام
«بطاقات حماية اجتماعية» تتضمن هذه املعلومات .وأثبتت
االختبارات العشوائية فعالية هذه البطاقات ،مما دفع
احلكومة إىل إصدار  15مليون بطاقة يف عام واحد ودجمت
برناجمين للتحويالت النقدية يف إطار املشروع بلغت
قيمتهما اإلجمالية  4مليارات دوالر أمريكي.
ويتوقع النهج املستخدم لدى معمل عبد اللطيف جميل
وجود فروق بين النظرية والواقع ،وهو من مميزات هذا النهج،
فضال عن أنه ال يفترض أن العلماء املدربين يتمتعون بقدر
أكبر من احلكمة أو العقالنية مقارنة بالشعوب التي يأملون
يف مساعدتها.
ويف كتابهما  Poor Economicsالصادر عام  ،2011كتب
بانيرجي ودوفلو أن «الفقراء ليسوا أقل عقالنية عمن سواهم —
بل العكس هو الصحيح .فهم يمتلكون القليل للغاية ،وذلك حتديدا
ما يجعلهم أكثر دقة يف اختياراتهم غالبا :فكل منهم يجب أن
يكون اقتصاديا نابها حتى يستطيع البقاء على قيد احلياة».
وبانرجي الذي ولد يف مومباي عام  1961لوالدين من
أساتذة االقتصاد البارزين ،واحلاصل على درجة الدكتوراه
من جامعة هارفارد ينفد صبره عند التعامل مع اإلنسان
«العقالين» الذي يعيش داخل النماذج .وهو يتحدث ساخرا
عن «افتراض املعرفة» املالزم لكثير من البحوث االقتصادية
الكلية ،والذي ينشأ غالبا عن عوامل ال تعدو كونها «جمموعة

شخصيات اقتصادية
جمموعة من النساء
أمام موقد يف مقاطعة
بوج بور بالهند.
رفائيل يب شتب كشتبي شستيب كشتسيب كشتسبي شستيب
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من االرتباطات التي يصعب تفسير العديد منها ،وبعض
احلقائق الفعلية امللموسة التي قد يمكن االعتماد عليها بدرجة
معقولة ».وحتدث بانيرجي مع جملة التمويل والتنمية من
مكتبه الصغير يف قسم االقتصاد بمعهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا .وخلف بابه الذي تكسوه صور كرتونية عن
االقتصاد والسياسة ،يقبع حيز ضيق يعج بالكتب يتناقض
مع رحابة نهر تشارلز وسماء مدينة بوسطن.
ويشغل مكتب دوفلو حيزا أوسع على مسافة مكتبين من مكتب
بانيرجي .وقد التقيا عام  ،1999حيث أشرف بانيرجي على
دوفلو أثناء دراستها درجة الدكتوراة يف معهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا ،وتزوجا عام  ،2015ورزقا بطفلين.
وتعلمت دوفلو أال تشعر باإلحباط بسبب النتائج البحثية.
وتقول «تعلمنا يف وقت مبكر للغاية أن نتائج التجارب
العشوائية املقارنة عادة ما تكون مفاجئة».

هل حتقق اإلجابات الصغيرة النتائج املرجوة؟

إن تفكيك املشكلة الكبيرة ال يعني بالضرورة أن األجزاء األصغر
أكثر بساطة .ففي حماضرة ألقتها دوفلو بصندوق النقد الدويل
عام  ،2016عرضت عددا من الدراسات التي تثبت أن التدخالت
اجلزئية يمكن أن تكون لها آثار كلية كبيرة .وناقشت إحدى
هذه الدراسات كيفية حتسين إنفاذ القواعد البيئية يف مصانع
النسيج التي تتسبب يف قدر كبير من التلوث يف والية غوجارات
بالهند التي تضم عددا من أكثر املدن تلوثا على مستوى العامل.
وأدت التجربة العشوائية إىل تعديل قواعد توزيع املدققين على
الشركات ،وتوصلت إىل حتسن مستويات اإلنفاذ عندما تم منع

صرف مكافآت املفتشين من الشركات التي كانوا يقومون
بتدقيق أوضاعها .وبالرغم من أن هذه النتيجة ليست بجديدة،
فإن توافر البيانات التي تثبتها ساهم يف دعمها وتأكيدها.
وتشير دوفلو إىل أن املبادئ العامة التي غالبا ما
تسترشد بها املؤسسات الدولية — مثل الديمقراطية واحلوكمة
الرشيدة — قد ال تكون فعالة بالدرجة الكافية ألنها عامة
للغاية .ويمكن لالقتصاديين حتقيق املزيد من النتائج
امللموسة من خالل إصالح القنوات والوصالت الداخلية ،أي
يالحظ
هذا اجلزء يف أي نظام الذي دائما ما يتم إغفاله وال
َ
وجوده إال عندما يصيبه عطل ما .وكان عنوان احملاضرة
«دور االقتصادي كموظف صيانة».
وتتمثل إحدى املشكالت التي تواجه التجارب العشوائية
املقارنة يف أن اإلجابات الصغيرة قد ال تستطيع جمتمعة
معاجلة املشكلة الكبيرة .وهناك أيضا مشكلة أخرى تتمثل
يف أن االستنتاجات قد تكون وثيقة الصلة بمحل إجراء
البحث .فنتائج إحدى دراسات املالريا يف كينيا قد ال تنطبق
عرف بمشكلة
مطلقا على البرازيل على سبيل املثال ،وهو ما ُي َ
«النقل» يف لغة االقتصاديين.
ويف مقال صدر ألنغوس ديتون العام املاضي ،وهو عامل
اسكتلندي بارز يف جمال اقتصاديات التنمية وحاصل على
جائزة نوبل يف االقتصاد عام  ،2015كتب يقول «إن إثبات
جناح حل ما يف موقف معين دليل ضعيف للغاية على جناح
نفس احلل بنفس الشكل يف موقف آخر».
وكتب ديتون عددا من الدراسات ناقش فيها حتفظاته على
االختبارات العشوائية .وأشار يف نفس املقال إىل إن السبيل الوحيد
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لتطبيق نتائج دراسة ما يف سياق جديد يكون من خالل استخدام
«املعرفة والفهم املسبقين» وتفسير نتائج التجربة «ضمن هيكل
معين ،وهو ،على سبيل املفارقة ،نفس الهيكل الذي تكتسب
االختبارات العشوائية املقارنة مصداقيتها من رفض استخدامه».

االقتصاد الكلي مقابل االقتصاد اجلزئي

تم تعيين داليوال ،املدير التنفيذي ملعمل عبد اللطيف جميل
ملكافحة الفقر ،منذ  11عاما ملعاجلة هذه املشكلة حتديدا.
وداليوال اقتصادي هندي ،وسريع التحدث ،حاصل على
درجات علمية من جامعتي دلهي وبرينستون ،وهو متزوج من
غيتا غوبيناث ،كبير االقتصاديين يف صندوق النقد الدويل.
ويقول داليوال «عندما عينتني إستير عام  ،2009كانوا
قد أدركوا بالفعل أن حتول النتائج البحثية إىل إجراءات على
مستوى السياسات يتطلب مزيدا من اجلهد القائم على التفكير
والتحليل ».ولسد هذه الفجوة ،يتعين إتاحة الشواهد التي
يتم التوصل إليها لصناع السياسات ،والتحقق من صحتها
بمقارنتها بدراسات أخرى يف سياقات خمتلفة .ويضيف
داليوال أنه يتعين أيضا مراقبة التنفيذ للتحقق جمددا من
سالمة السياسات املطبقة.
وعند سؤالها عن الطريقة املثلى لسد الفجوات بين البحوث
والسياسات وبين االقتصاد الكلي واالقتصاد اجلزئي ،تشير
دوفلو إىل نسخة من كتاب .Good Economics for Hard Times
وتقول «هذا الكتاب وكتاب  Poor Economicsيصفان
ما تعلمناه عن كل موضوع بصورة منطقية تتيح فهم جميع
هذه املوضوعات ».ويتضمن كتاب Good Economics for
 Hard Timesجمموعة كبيرة من البحوث بغرض نبذ جميع
االفتراضات املعتادة بشأن موضوعات مثل الهجرة والعمالة
والتجارة .ويوضح الكتاب أن خبراء االقتصاد يتوصلون
غالبا إىل حلول للكثير من املشكالت ولكنهم يظلون غير
قادرين على كسب ثقة اجلماهير العريضة .ويعزو بانيرجي
ذلك إىل أوجه القصور يف تخصصه.
ويقول «إن املواطنين يثقون يف رواية الشعبويين نظرا
ألنهم أصبحوا ال يثقون يف آراء االقتصاديين».
وتقول دوفلو إنها تأمل أن يسهم التكريم بجائزة نوبل
يف حتقيق «نقلة نوعية» ملعمل عبد اللطيف جميل مستقبال،
ومساعدته يف توسيع نطاق عمله ليشمل جماالت مثل تغير
املناخ ودعم احلكومات يف حتسين جودة البيانات الضخمة
التي تقوم بجمعها واستخدامها بشكل أفضل.
ويمكن تطبيق طريقة معمل عبد اللطيف جميل يف
تفكيك املشكالت الكبيرة إىل مسائل أصغر على مشكالت
عاملية مثل تغير املناخ .وتشير الدراسات امليدانية التي
تم إجراؤها يف املكسيك وويسكونسن وميشيغان إىل أن
تقنيات حتسين كفاءة استخدام الطاقة يف الوحدات السكنية
ال حتقق الوفورات املقررة .وال يلجأ الكثيرون إىل إجراءات
مثل استخدام األجهزة احلديثة أو تعديل بنية املساكن أو
استخدام مواد العزل للوقاية من تقلبات الطقس .وحتى
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عندما يتم استخدامها ،فإن مكاسب الكفاءة املتحققة منها
تتم موازنتها بسبب زيادة االستهالك.
وباملثل ،يشير بحث تم إجراؤه يف الهند إىل أن املزارع
الصغيرة التي حصلت على املشورة والقروض لشراء معدات
جديدة أكثر كفاءة تمكنت من زيادة إنتاجها وأرباحها —
ولكنها مل تنجح يف توفير الطاقة .والسبب يف ذلك ،وفقا
لدوفلو ،أن «سلوكيات الترشيد» غالبا ما ال يتم قياسها بدقة
عند تقدير املنافع احملتملة.

مشكالت أكبر

بدءا من منتصف مارس ،أغلق معمل عبد اللطيف جميل أبوابه
على غرار باقي العامل لوقف انتشار جائحة كوفيد.19-
واتخذت املنظمة إجراءات سريعة لتعديل نظام عملها ،بما يف
ذلك سحب العاملين من األنشطة امليدانية وزيادة عدد املسوح
التي يتم إجراؤها عبر الهاتف .كذلك وفرت التمويل الالزم
إلطالق مبادرات بحثية جديدة ،مثل التحويالت النقدية ،ونظم
حتديد الهوية الرقمية ،واملمارسات احلكومية املبتكرة.
وأثارت اجلائحة جمموعة جديدة من املشكالت الكبيرة،
واتضحت معها أهمية اإلحصاءات الدقيقة واحلديثة .ويقول
داليوال إن اجلائحة أكدت أيضا على ضرورة استخدام البيانات
اإلدارية احلكومية يف حتسين عملية صنع القرارات وتبادل
النتائج «بشكل أسرع وأقل تكلفة مقارنة باألساليب املستخدمة
يف سياق العمل امليداين».
ويضيف داليوال قائال إن العامل ما بعد كوفيد 19-سيعيد
تقييم دور احلكومات وقيمتها يف األزمات ،مما سيؤدي إىل
حتسين اإلدارة العامة وإدراك أهمية احلماية االجتماعية
بشكل أكبر.
ويقول «خالل األعوام القليلة املاضية ،تم إطالق العديد من
املبادرات اخليرية اجلديدة بناء على اعتقاد بأن احلكومات غير
ضرورية ويمكن جتاهل دورها .ولكن اتضح من هذه األزمة أنه
يتعين علينا جميعا االستثمار يف بناء قدرة احلكومات على
صنع قرارات سليمة والصمود يف مواجهة مثل هذه األحداث
اخلطيرة ».وأشار كمثال إىل القدرة على تقديم حتويالت نقدية
سريعة يف حاالت الطوارئ ،وهو األمر الذي شكل حتديا كبيرا
حتى بالنسبة لبلد مثل الواليات املتحدة األمريكية.
ويرى داليوال أن جائحة فيروس كورونا املستجد تعكس
صورة مسبقة ملا يمكن أن يحدث يف حالة وقوع أزمة مناخية.
ويقول «اتضح من هذه اجلائحة أن ال َغل ََبة للطبيعة ،وكيف
أن الوصول إىل نقطة التحول (االنتشار اجملتمعي لإلصابات
أو ارتفاع درجة حرارة األرض) سيصعب معه للغاية جتنب
األضرار اجلسيمة وحاالت الوفاة ».ويضيف قائال «حان وقت
التصرف .فقد اتضح من اجلائحة أيضا أن تطبيق اإلجراءات
الصحيحة (مثل التباعد االجتماعي) بشكل صارم يمكن أن
يكون ذا تأثير إيجابي».
أندرياس أدريانو من فريق العمل يف جملة التمويل والتنمية.

