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التشابه الطبقي
عالقة عدم المساواة باالستقطاب والحركات اليمينية

محمد الحداد

الــتــدهــور االقــتــصــادي  قــد يتسبب 
وتزايد عدم املساواة في الثروة، في 
الــنــاس إلــى تركيز تفاعالتهم  دفــع 
االجــتــمــاعــيــة تــجــاه اآلخـــريـــن الـــذيـــن لــديــهــم 
وجهات نظر وخلفيات متشابهة، مما يؤدي 
إلى مزيد من االستقطاب وخلق مجتمعات 
مـــنـــعـــزلـــة وهـــــو مــــا يـــمـــكـــن أن يــــعــــزز ظــهــور 
الــتــطــرف الــســيــاســي، وفــــق دراســـــة جــديــدة. 
التي نشرت أخيرًا في مجلة  النتائج  تشير 
»ساينس أدفانسز« إلى أن هذا االستقطاب 
يمكن أن يكون معديًا، وقد تؤدي مجموعة 
سكانية فرعية تواجه صعوبات اقتصادية 
إلــى استقطاب واســع النطاق، قد يتبني أنه 
الــظــروف  مــنــه، حتى عندما تتحسن  ال مفر 

االقتصادية.
الــنــتــائــج رؤى حـــول كيفية ظهور  قــد تــوفــر 
الحركات  مــن  وغيرها  الشعبوية  الــحــركــات 
ذلك  فــي  بما  املتطرفة،  اليمينية  السياسية 
في الواليات املتحدة، حيث أظهر الباحثون 
أن عـــدم املـــســـاواة واالســتــقــطــاب قــد ارتــبــطــا 
الرئاسية الثالث  الــدورات االنتخابية  خالل 
األمــان االجتماعي  األخــيــرة. بوسع شبكات 

يتّحد أبناء الطبقات المتشابهة )كياتانان سوغسومبيان/مومنت(

أن تــمــنــع هـــذا االنـــــزالق نــحــو االضــطــرابــات 
الدخل  انخفاض  منع  خــالل  مــن  السياسية 
ــلـــوك اســتــقــطــابــي  ــارة سـ ــ ــ بــــدرجــــة كـــافـــيـــة إلثـ
ــركـــات  ــهــــرت الـــحـ ــة. ظــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ومــــخــــاطــــر اجـ
العالم،  حــول  بــلــدان مختلفة  فــي  الشعبوية 
إلى  املتحدة  واململكة  املتحدة  الــواليــات  من 
الهند والبرازيل. بينما يحاول العلماء فهم 
جــــذور هـــذه الــحــركــات االســتــقــطــابــيــة، التي 
تـــعـــزز الـــصـــراعـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــتــمــحــور 
االجتماعية  الهوية  حــول  النقاشات  معظم 
فـــي مــقــابــل تــلــك الـــتـــي تـــركـــز عــلــى املـــخـــاوف 
ــذه املـــجـــمـــوعـــات،  ــ االقـــتـــصـــاديـــة. لــــدراســــة هـ
طــور الــبــاحــثــون نــمــوذجــا للتفاعالت داخــل 
ــظــــروف  ــل الــ ــ ــــي ظـ املـــجـــمـــوعـــة وخــــارجــــهــــا فـ

االقتصادية املتغيرة. 
ــانــــات تـــظـــهـــر أن  ــيــ ــاك بـــالـــفـــعـــل بــ ــنــ ــانــــت هــ كــ
االســتــقــطــاب الــســيــاســي وســيــاســات الهوية 
تميل إلــى الــزيــادة واالنــحــدار ــــ وإن لــم يكن 
دائما ــ مع عدم املساواة، لكن لم يعرف أحد 
السبب، رغم وجود بعض عمليات التغذية 
التنظيمي بحيث  املعروفة مثل االستحواذ 
ــوال  ــ يــحــصــل األشــــخــــاص الــــذيــــن لـــديـــهـــم أمـ
عــلــى مـــزيـــد مـــن الــتــأثــيــر الــســيــاســي عــنــدمــا 
يــكــون لــديــهــم املــزيــد مــن املــــال. »مـــا أنــشــأنــاه 

كـــان أول تــفــســيــر واضــــح ملـــا قـــد يـــحـــدث، ثم 
ما  الختبار  حاسوبية  محاكاة  استخدمنا 
واكتشفنا  متماسكا،  التفسير  هــذا  كــان  إذا 
أنه أفضل مما كنا نظن. ثم قمنا باختباره 
بمزيد من البيانات« تقول الباحثة املشاركة 
فــي الـــدراســـة جــوانــا بــريــســون وهـــي أســتــاذ 
األخــــالقــــيــــات والــتــكــنــولــوجــيــا فــــي مـــدرســـة 
ــرلـــني. وتــوضــح  »هـــيـــرتـــي« لــلــحــوكــمــة فـــي بـ
إلــى أن عدم  الــجــديــد«  »العربي  لـ فــي حديث 
املساواة يدفع األشخاص املعرضني ملخاطر 
ــنـــزل أو الــعــمــل  ــارة املـ اقــتــصــاديــة مــثــل خـــسـ
للجوء إلى من يشبهونهم أو ينتمون إليهم، 
فتكون احتماالت املساعدة هنا أكبر بكثير 

مما لو كنت في مجتمع متنوع.
ــهــــرت الــــدراســــة أمـــريـــن آخـــريـــن مهمني  وأظــ
للغاية: األول هو أنه إذا كانت األمور سيئة 
اآلخرين  مــع  العمل  أن  تعلم  فأنت  لــذا  حقًا، 
كافًيا، ويجب عليك  لن يكون  لك  املشابهني 
العودة إلى العمل مع كل األشخاص املتاحني 
مرة أخرى. وهذا ما يسمى »املقامرة من أجل 
ــ عندما تكون في ورطة حقيقية  الخالص« 
ال  أنــه  تعلم  ألنــك  كبير،  بشكل  تخاطر  فقد 

يوجد خيار آخر ــ وفق بريسون.
ــلــــق األمــــــــــــر اآلخــــــــــــر بــــالــــتــــخــــلــــص مـــن  ــعــ ــتــ يــ

االستقطاب. قد تعتقد أنك إذا قللت من عدم 
ــاواة أو حــســنــت رفــاهــيــة مـــن هـــم أســـوأ  املـــسـ
ــّوره الباحثون  ــااًل، فــإن الــنــمــوذج الـــذي طـ حـ
يـــــزول.  أن  يـــجـــب  االســـتـــقـــطـــاب  أن  يــــوضــــح 
وستكون على حق، ولكن في أبسط الحاالت 

فقط. 
تعقيدا،  أكثر  الــنــمــوذج  فــي حالة جعل  لكن 
فـــإن النتيجة ســتــكــون أنـــه حــتــى لــو تحسن 
ــوثــــوق  ــــي الــ ــــاس فـ ــنـ ــ ــدأ الـ ــبــ ــاد، ال يــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــرى. وغــالــبــا ما  ــ بــبــعــضــهــم الــبــعــض مـــرة أخـ
ــر حــدثــًا كــبــيــًرا لــتــذكــيــر الــنــاس  يــتــطــلــب األمــ
بــأنــهــم يــقــومــون بعمل جــيــد وأنــهــم بحاجة 
ــى بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، عــلــى ســبــيــل املــثــال  إلــ
حرب أو جائحة. وتتابع بريسون: »النقطة 
املهمة هي أنه إذا كان عدم املساواة يتزايد، 
بــالــفــائــدة علينا  تــعــود  لــن  فـــإن مؤسساتنا 
جــمــيــعــًا، بـــل فــقــط عــلــى الــبــعــض مــنــا. لــذلــك 
يــجــب أن تــكــون هـــذه الـــدراســـة جـــرس إنـــذار 
عليهم.  يؤثرون  الذين  وأولئك  للسياسيني 
وصحيًا،  مــســتــقــرًا  مجتمعا  تــريــد  كــنــت  إذا 
فيجب أن يــكــون هــنــاك مــا يكفي مــن إعـــادة 
توزيع الثروات وبناء املؤسسات للتأكد من 
يدفع  أن  يجب  أي،  يستفيدون.  الجميع  أن 
التهرب منها، ويجب  األثرياء ضرائبهم، ال 
اســتــخــدام سلطتهم لضمان  األقـــويـــاء  عــلــى 

توزيع الفوائد بشكل جيد«.
الشرق األوسط  الباحثة، فإن منطقة  ووفــق 
وشمال أفريقيا هي مثال جيد كمكان متنوع 
للغاية وفي نفس الوقت يعاني سكانه من 
انــخــفــاض الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي وعــدم 
املساواة، ويواجه الناس صعوبة في العثور 
على وظــائــف وإعــالــة أســرهــم، وهــي ظــروف 

تساعد على االستقطاب.

التدهور االقتصادي 
وتزايد عدم املساواة في 
الثروة، يدفعان الناس 
إلى تركيز تفاعالتهم 

االجتماعية تجاه 
اآلخرين الذين لديهم 

وجهات نظر وخلفيات 
متشابهة

■ ■ ■
تشير النتائج التي 

نشرت أخيرًا في مجلة 
»ساينس أدفانسز« إلى 
أن االستقطاب يمكن أن 

يكون معديًا

■ ■ ■
منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا هي 
مثال جيد كمكان 

متنوع للغاية وفي نفس 
الوقت يعاني سكانه 
من انخفاض الناتج 

املحلي اإلجمالي وعدم 
املساواة

باختصار

نشرت مجلة »ساينس أدفانسز« دراسة تكشف كيف يؤدي الشعور بعدم المساواة إلى تركيز الناس لتفاعالتهم مع األفراد 
الذين يشبهونهم، وهو ما يعّمق الهوة المجتمعية ويفتح مجاًال لالستقطاب السياسي

هوامش

محمود الرحبي

فــجــأة، توقفت عــربــة الــكــاتــب املــغــربــي الــرائــد، امليلودي 
شــغــمــوم، عــن مــواصــلــة االلــتــقــاء بــأصــدقــائــه املــقــّربــن، 
ــــاب وفـــنـــانـــن، مــن 

ّ
ــم طـــائـــفـــة مــــن أكـــاديـــمـــيـــن وكــــت ــ وهـ

أبرزهم حسن بحراوي وسعيد بنكراد ومدير املكتبة 
الوطنية في الرباط، إبراهيم أغالن، ومن الجيل الجديد 
لطيفٍة  وجــوٍه  نسيان  دون  توفيق. وطبعا من  يوسف 
أطياف  ق حوله مــن مختلف 

ّ
عــديــدة، كانت تحل أخــرى 

أنتلجنسيا الثقافة في الرباط. ولم يكن هذا هو التوقف 
الكتابة  عــن  توقفه  )عمليا(  استحضرنا  إذا  لــه،  األول 
قــرابــة عــشــريــن عــامــا. كـــان قبلها مــشــغــوال، بــصــورٍة 
متواترٍة، بالتأليف والبحث والترجمة واإلبداع، وتجريب 
في شخوٍص  الخيال  وإعمال  وسْبرها،  جديدة  عوالم 
ــام انقطع نهائيا  ــداٍث وأمــكــنــة. ولكنه فــي هــذه األيـ وأحــ
حتى عن االلتقاء باألصدقاء، وذلك بسبب املرض الذي 
فرض عليه العزلة، ثم جاءت جائحة كورونا وفاقمتها. 
وحــن أســأل أصــدقــاءه ورفــقــاءه الــقــدامــى عــن صحته، 

يأتون بأخباٍر متضاربة.
املــيــلــودي  نــاقــش  املــتــمــّيــزيــن،  أهـــّم طلبته  أحـــَد  بصفته 
شــغــمــوم الـــدكـــتـــوراه بـــإشـــراف مــحــمــد عــابــد الــجــابــري، 
املــفــكــر الــكــبــيــر الــــذي بــصــم بــفــكــره أجــيــاال فــي املــغــرب 
أستاذا  عمل شغموم  ثم  العربي.  الوطن  ربــوع  وكامل 

في  اإلنسانية  والــعــلــوم  اآلداب  لكلية  فعميدا  جامعيا، 
مــكــنــاس. وفـــي خــضــّم ذلـــك مــتــرجــمــا )ونـــاقـــدا أدبــيــا( 
وكاتب قصص وروايــات. ومنذ مجموعته القصصية 
 بها مساره اإلبداعي، في 

ّ
»أشياء تتحّرك« التي استهل

أبــدع خاللها  ينضب،  عــطــاٍء ال  تواصلت رحلة   ،1972
عرف  وترجماٍت،  وفلسفية  وروائــيــة  قصصية  أعماال 
ــدة؛ مثل  ــ ــهــا طــريــقــه إلـــى الــنــشــر فــي مــجــالت رائـ

ُ
بــعــض

»آفاق« و»أقالم« وغيرهما.
رحــلــة إبــداعــيــة تــواصــلــت بــعــد مــجــمــوعــتــه القصصية 
بــروايــتــي »الــضــلــع« و»الــجــزيــرة« )1980(، ثــم عــاد إلى 
»األبله واملنسية  ثم روايــة  الطاعة«،  القصة عبر »سفر 
على سبيل  متعّددة،  بــقــراءات  التي حظيت  وياسمن« 
املثال، كانت األولى في ترتيب كتاب »القراءة والتجربة«، 
وهـــو أول كــتــاب يــصــدره الــبــاحــث واألكــاديــمــي سعيد 
ــة »عــن  ــ يــقــطــن عـــام 1985. ثـــم أصــــدر املــيــلــودي روايـ
في  الــزيــتــون«  »مسالك  بـ وأعقبها  فــي 1988.  الــفــرس« 
بــيــروت  )1990(، وبــعــد خــمــس ســـنـــوات، أصــــدر فـــي 
املــضــاجــع«. وبعد  الــخــالطــة« و»خميل  ــي »شجر 

َ
روايــت

خمس سنوات أخرى، أبدع رواية »نساء آل الّرندي«، ثم 
بعد سنة رواية »األناقة«.

وألنـــه مــبــدع مــتــعــّدد، لــم تــتــوقــف عــطــاءاتــه فــي جنسي 
لت إبداعاته في هذين الجنسن 

ّ
القصة والسرد، بل تخل

 أهمها »الوحدة 
ّ

الّسردَين مجموعة من الدراسات، لعل

والتعدد في الفكر العلمي الحديث )1984(، و»املتخيل 
والقدسي في التصوف اإلسالمي )1991(، و»املعاصرة 

واملواطنة.. مدخل إلى الوجدان« )2000(.
ومــــــوازاة مـــع ذلــــك، اجـــتـــرح تــرجــمــات عـــديـــدة مــتــمــيــزة، 
بــوانــكــاري، في مطلع  العلم« لهنري  أبــرزهــا »قيمة  من 
وهي   ،1982 في  وبالضبط  املاضي،  القرن  ثمانينيات 
السنة التي شهدت حصوله على دبلوم الدراسات العليا 
في  اإلنــســانــيــة  والــعــلــوم  اآلداب  كلية  مــن  الفلسفة  فــي 

الرباط، قبل أن ينال دكتوراه الدولة من الكلية ذاتها.
املــيــلــودي مــبــدع، عـــَرف جــيــدا كــيــف يــمــزج بــن أبحاثه 
واسعة، ألن  له خياراٍت  أتــاح  ما  واإلبداعية،  األكاديمية 

الــّروائــيــة والقصصية  ُيــنــّوع طــرائــق الــّســرد فــي أعماله 
وربما  قصصيتن(.  مجموعتن  غير  يكتب  لــم  )وإن 
ــــك، روايـــتـــه األخـــيـــرة  ــــح األمــثــلــة عــلــى ذلـ ــان مـــن أوضـ كــ
القارئ  خطئ فيها عــن 

ُ
ت والــتــي ال  »األنــاقــة« )2001(، 

ــتــنــّبــه نــهــلــهــا مـــن »ثــقــافــة الــــــذوق«، مـــن خـــالل مؤلفه 
ُ
امل

»تمجيد الذوق والوجدان«.
دائما  هــنــاك  أن  بما  ــكــرار، 

ّ
بــالــت املــبــدع محكوم  أن  فهم 

 تجذبه. لكنه حاول، ما أمكنه، 
ّ

ثوابَت يستريح إليها تظل
أن يتالفى ذلك، من خالل تنويع مناهل إبداعاته األدبية 
التي تمتح من التجريب، وتعكس تأثره بالفكر الفلسفي 
الــذي كان مــدار تخّصصه، وأنجز فيه بحوث تخّرجه 
الجامعية. وقد قال، في مقابلة صحفية معه )أجرتها 
معه سعيدة شريف( إن أعماله األكاديمية، وتخّصصه 
في الدراسة للفلسفة، أفاداه كثيرا في أعماله اإلبداعية، 
سيما حــن اشــتــغــل عــلــى الــخــيــال والــبــنــاء فــي اإلبــــداع. 
الــقــديــم،  الــعــربــي  باملحكي  تــأثــره  ننسى  أن  دون  ومـــن 
نتلمس  وليلة.  ليلة  ألــف  خصوصا  العجائبي،  واألدب 
ذلك بوضوح من خالل مجموعة من أعماله السردية، 
أبرزها روايتاه »كليلة ودنيا« و»عن الفرس« املقّررة في 
الكتابة  املغرب. ولذلك،  التعليم في  الثانوية من  املرحلة 
عن شخصية امليلودي شغموم كتابة عن أحد الكتاب 
العرب الكبار املغمورين، ويستحقون بحق االلتفات إلى 

منجزهم األدبي الثري واملتعّدد.

عربة الميلودي شغموم

وأخيرًا

مزج بين أبحاثه األكاديمية 
واإلبداعية، ما أتاح له خياراٍت 

واسعة، ألن يُنّوع طرائق السرد 
في أعماله الروائية والقصصية
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