األصل العِرقي يف
االقتصاد

خبراء االقتصاد وصناع السياسات يف حاجة إىل صيحة توقظهم الستئصال التمييز العنصري
مارتن سيهاك ،ومونتفورت مالتشيال ،وراتنا ساهاي

إن

الوجه اخلطأ للتاريخ

مل يكــن جمــال علــم االقتصــاد حمصنــا قــط مــن التمييــز
العنصــري والعنصريــة .وكان جــورج ســتيغلر ،احلائــز علــى
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االحتجاجــات الواســعة االنتشــار التــي انطلقــت مؤخــرا
يف الواليــات املتحــدة ويف خمتلــف أنحــاء العــامل ضــد
األعمــال الوحشــية للشــرطة وعنصريــة النظــام حركــت
ضميرنــا اجلماعــي .وعلينــا ،نحــن العامليــن يف مؤسســة متعــددة
األطــراف تمثــل  189بلــدا ،واجــب أخالقــي يدعونــا للحديــث عــن
رفضنــا للعنصريــة والتمييــز العنصــري .وكخبــراء اقتصــاد ،علينــا
كذلــك واجــب مهنــي — إذ يتعيــن علينــا أن نكشــف مــدى الضــرر
الــذي يلحقــه التمييــز بمصــادر أرزاق النــاس وباالقتصــادات ،وكيف
أن حتريــر العــامل مــن التحيــز سيســاعد كذلــك علــى معاجلــة كثيــر ممــا
نواجهــه مــن حتديــات اقتصاديــة ،بمــا يحقــق املنفعــة للجميــع.
ومــع ذلــك ،إذا كنــا علــى قــدر حتمــل هــذه املســؤوليات ،فأمامنــا
طريــق طويــل نقطعــه.

جائــزة نوبــل عــام  ،1982قــد ذكــر يف عــام  1965أن العامليــن
ذوي البشــرة الســوداء كانــوا يشــغلون وظائــف دنيــا وأن احلــل
يكمــن يف تقويــة «الرغبــة يف العمــل اجلــاد» (دراســة Stigler
ـتثناء :فهــو يعكــس حتيــزات خبــراء
 .)1965ومل يكــن ذلــك اسـ
ً
االقتصــاد واملؤسســات االقتصاديــة يف ذلــك العصــر .وبالفعــل،
كمــا يشــير ويليــام ســبريغز مــن جامعــة هــاوارد ،فــإن لعلــم
االقتصــاد «جمموعــة عميقــة ومؤملــة مــن اجلــذور التــي يقــر
بهــا عــدد قليــل للغايــة مــن خبــراء االقتصــاد»( .دراســة Spriggs
.)2020
وقــد تطــور احلــوار االقتصــادي منــذ أن ألــف ســتيغلر هــذا
العمــل يف عــام  .1965وكان غــاري بيكــر ،احلائــز علــى جائــزة
نوبــل عــام  ،1992قــد أوضــح يف كتابــه بعنــوان «اقتصــادات
التمييــز” ) (Economics of Discriminationالصــادر عــام
 1971أن التمييــز بنــاء علــى عوامــل عديــدة بمــا فيهــا العِــرق،
يقلــل الدخــل احلقيقــي لــكل مــن الطــرف املســتهدف ومقتــرف
اإلثــم .ويف وقــت أقــرب ،توصــل راج شِــتي ،اخلبيــر االقتصــادي
يف هارفــارد ،ومؤلفــون مشــاركون معــه ،إىل أن األبنــاء ذوي
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البشــرة الســوداء الذيــن ينتمــون إىل أســر منخفضــة الدخــل
يف الواليــات املتحــدة ،يواجهــون مصاعــب يف االرتقــاء إىل
شــرائح الدخــل األعلــى أكبــر مــن تلــك التــي يواجههــا أبنــاء األســر
البيضــاء ،وترجــع هــذه النتيجــة إىل الظــروف البيئيــة ،مثــل
التحيــز العنصــري (دراســة .)Chetty and others 2020
وبرغــم مــا حــدث مــن تقــدم ،ال يــزال خبــراء االقتصــاد يولــون
اهتمامــا ضئيــا ملســألة العِــرق مقارنــة بموضوعــات أخــرى.
وقــد جمعنــا بيانــات عــن كل مقــال نُشِ ـرَ يف أكبــر عشــر دوريــات
اقتصاديــة علــى مــدى العشــر ســنوات املاضيــة (راجــع الرســم
البيــاين) .ووجدنــا أن املقــاالت البــارزة التــي تغطــي قضايــا
العِــرق وعــدم املســاواة العنصريــة والعنصريــة ال تتجــاوز نســبتها
 %0,2مــن جممــوع  7920مقــاال .وهــذه النســبة ضئيلــة للغايــة
مقارنــة باملقــاالت التــي خُصِّصَــت ،علــى ســبيل املثــال ،للسياســة
النقديــة ( .)%7,4وبينمــا يمكــن اجلــدل بــأن هنــاك مــن األســباب
مــا يبــرر التركيــز علــى اجملــاالت الرئيســية مثــل علــم االقتصــاد
النقــدي ،فتغطيــة مســألة العِــرق هــي أيضــا أقــل بعــدة أضعــاف
مــن تغطيــة موضوعــات أخــرى مرتبطــة باالحتــواء ،مثــل توزيــع
الدخــل ( ،)%2,0والفقــر ( ،)%1,4ونــوع اجلنــس (.)%0,8
وربمــا كان هــذا اخللــل انعكاســا يف جانــب منــه لقصــور تمثيــل
األقليــات بيــن خبــراء االقتصــاد .ومــن الصعــب إجــراء حتليــل
عاملــي بســبب نقــص البيانــات القابلــة للمقارنــة ،لكــن اجلمعيــة
االقتصاديــة األمريكيــة تقــدم بيانــات توضيحيــة يف تقريــر
اللجنــة املعنيــة بوضــع فئــات األقليــة يف مهنــة االقتصــاد (Report
of the Committee on the Status of Minority Groups in

) .the Economics Professionففــي عــام  ،2018كانــت نســبة
خبــراء االقتصــاد ذوي البشــرة الســوداء الذيــن حصلــوا علــى درجــة
الدكتــوراه يف االقتصــاد يف الواليــات املتحــدة ال تتجــاوز ،%4
وانخفضــت نســبة تمثيــل الســود يف علــم االقتصــاد مــن  %6يف
 1995إىل  %3يف  ،2019بينمــا ظلــت نســبة تمثيلهــم يف ســكان
الواليــات املتحــدة حــوايل  .%13وكانــت نســبة تمثيــل الســود يف
االقتصــاد أقــل ممــا هــي يف العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة
والرياضيــات (وينطبــق األمــر نفســه علــى الســكان مــن األقليــات
األخــرى بخــاف ذوي البشــرة الســوداء).
ومــع هــذا ،فعــبء إجــراء حتليــل دقيــق ملســألة العِــرق يجــب
أال تقــع علــى عاتــق أولئــك الــذي يتحملــون اآلثــار الســلبية
وحدهــم .فكيــف يمكننــا التحــول إىل الوجــه الصحيــح للتاريــخ؟

الوجه الصحيح للتاريخ

إن اخلطــوة األوىل يف املؤسســات االقتصاديــة – األكاديميــة
واملعنيــة بصنــع السياســات علــى حــد ســواء – هــي توفيــر بيئــة
آمنــة للحديــث عــن العنصريــة ،وزيــادة الوعــي ،وعقــد تدريــب
إلزامــي عــن التحيــز – بمــا يف ذلــك األنــواع الالإراديــة منــه.
ويبــدأ اســتئصال التمييــز باإلقــرار بوجــود مشــكلة .فتقــول
إدجيامــا أولــوا يف كتابهــا بعنــوان «إذن أنــت تــود أن تتحــدث
عــن العِــرق» ) ،(So You Want to Talk about Raceوالــذي
حقــق أعلــى مبيعــات حســب نيويــورك تايمــز يف  ،2019إننــا
ننقــي املعلومــات مــن خــال جتاربنــا اخلاصــة لتقييــم مــدى
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اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
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اﳌﺼــﺪر :ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴــﻦ إﱃ Microsoft Academics and Research Papers in Economics
).(RePEc

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻐﻄﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٧٩٢٠ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮ دورﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٠و
 .(https://ideas.repec.org/top/top.journals.all.html) ٢٠٢٠وﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻫــﺬا اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﻋﻠــﻰ Microsoft
» .Academics and RePEc classification of “Field of Studyاﻟﻌِــﺮق« ﻳﺘﻀﻤــﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤــﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ،
ﻣﺜــﻞ اﻟﻔــﺮوق اﻟﻌﻨﺼﺮﻳــﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳــﺔ؛ و«ﻧــﻮع اﳉﻨــﺲ« ﻳﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻧــﻮع اﳉﻨــﺲ ،واﻟﻔﺠــﻮة ﺑﻴــﻦ
اﳉﻨﺴــﻴﻦ ،وﺗﻤﻜﻴــﻦ اﳌــﺮأة؛ و«ﻋﻠــﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻨﻘــﺪي« ﻳﺘﻀﻤــﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤــﺎت ﻣﺜــﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ واﻧﺘﻘــﺎل آﺛــﺎر
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

صحــة وجــود انحيــاز .لكــن العِــرق ليــس جتربــة عامــة ،األمــر
الــذي يصعــب معــه تقييــم جتربــة العنصريــة التــي مــر بهــا
شــخص آخــر .وبينمــا يكمــن احلــل األساســي يف تصحيــح
توجهــات التمييــز علــى مســتوى النظــام ،فالصمــت علــى
املســتوى الفــردي مســألة مميتــة ،ألنــه يجعــل هــذا النظــام أبديــا.
ويمكــن اإليحــاء للمؤيديــن مــن املتحمســين بزيــادة التركيــز
علــى موضــوع العِــرق يف أعمالهــم عــن االقتصــاد ،بينمــا يمكــن
إقنــاع املتشــككين بتخفيــف املقاومــة ،وإذكاء املناقشــة
البنــاءة وتوليــد املســاندة .ومــع تزايــد حجــم األعمــال التــي
تتنــاول موضــوع العِــرق ،ســوف يتشــجع اآلخــرون بدورهــم
علــى الســير علــى نفــس الــدرب .ومكافحــة التمييــز ليســت لعبــة
نتيجتهــا صفــر :إذ يتضــح مــن البحــوث أنهــا تــؤدي إىل حتســين
أداء االقتصــاد ككل (علــى ســبيل املثــال ،دراســة Sahay and
.)others 2018
ولتحقيــق التقــدم ،يتعيــن علــى خبــراء االقتصــاد مواصلــة
توســيع نطــاق منظورهــم .وذات يــوم ناقــش اثنــان مــن علمــاء
االجتمــاع يف هارفــارد ،وهمــا ماريــو ســمول والراحــل ديفــا
بيجــر ،ضــرورة اعتمــاد خبــراء االقتصــاد ملزيــد مــن املنظــورات
االجتماعيــة عــن التمييــز العنصــري والبــدء يف تفحــص التمييــز
املؤسســي وأشــكال التمييــز يف املعامــات الشــخصية خــال
احليــاة اليوميــة التــي يمكــن أن تكــون لهــا تبعــات بالغــة األثــر
علــى النتائــج االقتصاديــة (دارســة .)Small and Pager 2020
وأحــد األجــزاء املهمــة مــن احلــل هــو زيــادة التنــوع يف
مهنــة االقتصــاد ،بمــا يف ذلــك التنــوع العنصــري .وتشــير
األدلــة إىل أن الطبيعــة الديمغرافيــة للمعلميــن تؤثــر علــى
مشــاركة الســود ،ليــس يف وقــت مبكــر مــن حياتهــم العمليــة
وحســب ،وإنمــا يف جميــع مراحــل تدرجهــم املهنــي ،بمــا فيهــا
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ونحــن العامليــن يف صنــدوق النقــد الــدويل ،نــدرك أن معاجلــة
التحيــز تبــدأ مــن الداخــل.
القبــول ،واحلصــول علــى وظيفــة يف ســوق العمــل ،والتعييــن،
وقــرارات الترقيــة .وكمــا أشــار جــون رايــس يف مقالــه «الفــرق
بيــن العنصريــة مــن الدرجــة األوىل والعنصريــة مــن الدرجــة
الثالثــة» (The Difference between First-Degree
)Racism and Third-Degree Racismالــذي نُشِــر يف
جملــة  Atlanticيف يونيــو  ،2020مــن املغالطــة أن نقــول
إن هنــاك مفاضلــة بيــن زيــادة التنــوع العنصــري واحلفــاظ
علــى «اجلــدارة» القائمــة علــى التميــز التــي أجنحــت املنظمــات.
وحتقيــق تكافــؤ الفــرص أمــام األقليــات يف كل خطــوة
يقطــع شــوطا كبيــرا نحــو معاجلــة التمييــز وزيــادة إنتاجيــة
املنظمــات.
ومــن األهميــة بمــكان اتخــاذ خطــوات اســتباقية وتعييــن
أقليــات مؤهلــة ،فهــؤالء ليســت لديهــم شــبكات معــارف
تســاعدهم علــى أن يجــدوا موطــئ قــدم ،وكذلــك تطويــر
قدراتهــم ومســاندتهم يف ارتقــاء مراتــب أعلــى .علــى ســبيل
املثــال ،تتخــذ اللجنــة املعنيــة بوضــع فئــات األقليــة يف مهنــة
االقتصــاد املنبثقــة عــن اجلمعيــة االقتصاديــة األمريكيــة
العديــد مــن املبــادرات املصممــة لتشــجيع األقليــات علــى
التخصــص يف دراســة االقتصــاد والســعي للعمــل يف اجملــال
األكاديمــي .ويف حالــة عــدم تقــدم مرشــحين ذوي خلفيــات
متنوعــة ،إذن يتعيــن علــى اجملتمــع أن يعمــل بمزيــد مــن
العمــق ملعاجلــة التحيــز مــن بدايتــه – يف اخلدمــات الصحيــة
أو فــرص التعليــم أو احلصــول علــى مســكن.
ونحــن العامليــن يف صنــدوق النقــد الــدويل ،نــدرك أن
معاجلــة التحيــز تبــدأ مــن الداخــل .فعلــى مــدى أكثــر مــن نصــف
قــرن ،ظــل رجــال مــن أوروبــا والواليــات املتحــدة يتبــوأون
غالبيــة مراكــز اإلدارة العُليــا يف الصنــدوق .وبــدءا مــن
منتصــف تســعينات القــرن املاضــي ،بُذِلَــت اجلهــود لتشــجيع
التنــوع ،وبدأنــا نــرى بعــض التقــدم يف حتســين تمثيــل املــرأة
وتعييــن موظفيــن مــن املناطــق املمثلــة بأقــل ممــا ينبغــي مثــل
شــرق آســيا ،والشــرق األوســط ،وإفريقيــا جنــوب الصحــراء.
ومنــذ عــام  ،2003وُضِعَــت معاييــر للتنــوع علــى أســاس
نــوع اجلنــس واملنطقــة .والهــدف مــن املعاييــر اإلقليميــة
هــو حتقيــق االتســاق عمومــا بيــن نســبة املوظفيــن مــن كل
منطقــة واملســاهمة املاليــة لبلدانهــم يف مــوارد صنــدوق
النقــد الــدويل وكذلــك اســتخدام بلــدان املنطقــة لهــذه املــوارد.
ومل يكــن القصــد مــن هــذه املعاييــر هــو معاجلــة عــدم العدالــة
العنصريــة ،حتــى وإن اعتبرهــا كثيــرون بدائــل غيــر تامــة
ملســألة العِــرق .وبينمــا أحرزنــا تقدمــا مطــردا قياســا بهــذه
املعاييــر ،ال تــزال هنــاك فجــوات يف حصــص املوظفيــن مــن
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املناطــق املمثلــة بأقــل ممــا ينبغــي ويف ترقيتهــم إىل مراكــز
يف اإلدارة العُليــا.
واألنبــاء الســارة هــي أن اإلدارة العليــا لصنــدوق النقــد
الــدويل أعربــت عــن التزامهــا بذلــك وأنهــا تتخــذ إجــراءات
ملموســة ملواصلــة تعزيــز احتــواء كــوادر متنوعــة مــن املوظفيــن
والقضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ،بمــا فيهــا أوجــه عــدم العدالــة
العنصريــة .وســوف يعمــل صنــدوق النقــد الــدويل علــى تعزيــز
التدريــب يف جمــال التحيــز الــاإرادي وعــدم العدالــة اجلزئيــة،
وإعــادة تركيــز جهــود تعييــن املوظفيــن ،وحتســين عمليــة منــح
الترقيــات ،وإعــداد برنامــج لرعــاة املوظفيــن مــن املناطــق
املمثلــة بأقــل ممــا ينبغــي ،وجمــع بيانــات عــن أبعــاد التنــوع،
بمــا فيهــا بيانــات حســب األصــل العِرقــي واإلثنــي ،وذلــك بــأن
يطلــب مــن موظفيــه اإلفصــاح بشــكل طوعــي عــن هوياتهــم.
ونحــن نتطلــع إىل اعتمــاد كل البلــدان أعضــاء الصنــدوق لنفــس
املبــدأ – أن االحتــواء يبــدأ مــن الداخــل.
إن حركــة «حيــاة الســود مهمــة» أعطــت زخمــا جديــدا لزيــادة
الوعــي والتَعَلُّــم والتمكيــن .وتشــير البحــوث إىل أن املنظمــات
واملــدن واجملتمعــات األكثــر احتــواء يف جمــال االقتصــاد
تتمتــع بصالبــة أكبــر وتنعــم برخــاء أكثــر .وخلبــراء االقتصــاد
دور يقومــون بــه يف اتخــاذ اإلجــراءات نحــو التغييــر للمســاعدة
علــى بنــاء نظــم احتوائيــة تعــود بالنفــع علــى اجلميــع – ولكــن
يجــب علينــا أوال أن ننظــر ،بشــكل فــردي وجماعــي ،يف ترتيــب
أوضاعنــا يف الداخــل.

مارتــن ســيهاك يقــود عمــل الوحــدة املاليــة الكليــة يف إدارة
االســتراتيجيات والسياســات واملراجعــة بصنــدوق النقــد الــدويل.
ومونتفــورت مالتشــيال املمثــل املقيــم األول لصنــدوق النقــد
الــدويل يف جنــوب إفريقيــا .وراتنــا ســاهاي نائــب مديــر إدارة
األســواق النقديــة والرأســمالية يف صنــدوق النقــد الــدويل.
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