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قضايا الشباب يف مرص.. التحوالت والتحديات

من  بوك«  »الفيس  خاصة  االفرتايض،  الفضاء  صار 
هذه  مسببات  يف  البحث  تستدعي  باتت  التي  الظواهر 
البحث  مداخل  تعددت  وقد  شيوعها،  وأسباب  الظاهرة، 
يف هذا الشأن، وكان من بينها تناول جمموعات الفيس بوك، 
إىل  تطرق  من  وهناك  والسيايس،  العام،  بالشأنني  وعالقتها 
من  االفرتايض،  الفضاء  عىل  والفتيات  النساء  جمموعات 
زاوية كوهنا مساحات جديدة للطبقة الوسطى يف ظل انغالق 
جديدة  قضايا  مع  االشتباك  أو  السيايس  الفعل  مساحات 
ليست بالرضورة من صميم االنشغال بالشأن العام. وقد كان 
ونشاط  النسوي،  اجلانب  عىل  املقالة  هذه  لرتكيز  دافًعا  ذلك 
الفتيات؛ وذلك من خالل الرتكيز عىل جمموعتني عىل الفيس 
املجموعة  والفتيات؛  النساء،  عىل  عضويتها  يف  تقترص  بوك 
surviving Hijab«، أما  األوىل هي »الصمود باحلجاب 
 The Hair املجموعة الثانية، فهي »مدمنات العناية بالشعر
عىل  اإلجابة  املقالة  هذه  حتاول  ذلك  أجل  ومن   .»Addict
سؤال رئييس، وهو هل يمكن اعتبار جمموعات النساء، عىل 
الفضاء االفرتايض )الفيس بوك حتديًدا(، والتي تناقش قضايا 
هتم )النساء، والفتيات( بشكل عام، مساحات خللق الدعم، 
بمعزل  وفهمها  دراستها،  يمكن  وهل  النسوي؟  والتضامن 
عن اجلانب غري السيايس يف املجال العام؟ وبالتايل هل يمكن 
اعتبار جمموعتي الصمود باحلجاب، ومدمنات العناية بالشعر 
مساحات للوعي، والتضامن النسوي، بحيث يمكنها تقديم 
دعم، ومساندة للعضوات يف قضايا ذات تداعيات نسوية أم 
تعد  اإلنرتنت،  عىل  املنترشة  املجموعات  من  وغريهم  أهنن، 
عن  ونزوح  بالذات،  لالعتناء  حماولة  متثل  جمموعات  جمرد 
اجتامعية،  طبيعة  ذات  تفاعل  جماالت  إىل  السيايس  املجال 

واقتصادية أكرب؟

النسوي،  الوعي  املقالة عىل  مفهومي  ومن ثم تستند هذه 
عىل  اعتمدت  وقد  للتحليل،  كإطار  النسوي  والتضامن 
السابقات،  املشرتكات  من  عدد  مع  املقابالت  أسلوب 
ركزت  حيث  املجموعتني؛  من  لكل  واملتابعات  واحلاليات، 
املقابالت عىل اكتشاف مساحات التضامن، والوعي النسوي، 
وممارساته يف حماولة لإلجابة عىل السؤال السابق اإلشارة إليه. 

أوًل- مدخل مفاهيمي: 
يف  التأسيسية  املفاهيم  من  النسوي  الوعي  مفهوم  يعترب 
إىل  الوصول  يف  الصعوبة  من  وبالرغم  النسوية.  الكتابات 
تعريف جامع مانع للمفهوم؛ حيث يركز البعض عىل اجلانب 
احلركي يف املفهوم، والبعض اآلخر يركز عىل ارتباط الوعي 
بالقوة، إال أنه يوجد شبه اتفاق عىل تعريف املؤرخة النسوية 
بأهنن  النساء  »وعي  أنه  عىل  النسوي  للوعي  لرينر«  »جريدا 
طبيعًيا،  وضًعا  ليس  الوضع  هذا  وأن  ثانوية،  فئة  إىل  ينتمني 
وإنام هو نتاج ملامرسات اجتامعية معينة، ويتطلب هذا الوعي 
تنظيم اجلهود ملقاومة هذا الوضع وطرح رؤية / رؤى بديلة 
بني  واملشاركة  واملساواة،  العدالة،  تضمن  االجتامعي  للنظام 

الرجال والنساء«.
يف  لوضعهن  النساء  إدراك  بدون  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
استمرار،  يف  تؤثر  التي  املختلفة  والعوامل  املجتمعات، 
واستقرار العالقات االجتامعية، واألدوار اإلنتاجية بالشكل 
املتعارف عليه، وما يرتبط به من عمل، وحركة لتغيريه، فإنه 
ال يمكن احلديث عن حراك نسوي، وإنام يف هذه احلالة يمكن 
كامل  هالة  دكتورة  فتطرح  نسائي.  حراك  أنه  عىل  إليه  النظر 
عىل سبيل املثال التفرقة بني مشاركة النساء يف احلركة الوطنية 
املرصية ضد االستعامر، وبني احلراك النسوي الذي يستهدف 

 التضامن النسوي ومجموعات الفتيات  على »الفيس بوك«
د. أمل حمادة

مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة
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امللف املرصي - العدد  ٥٧ - مايو  ٢٠١٩
مطالب ختص النساء بشكل خاص؛ وإن اعتربت أن احلراك 
االحتجاجي الذي تشارك فيه النساء هو فعل نسوي، وإن مل 

تتضمن أجندة املطالب أولويات نسوية بالذات.
مفهوم  من  القلب  يف  فهو  التضامن،  ملفهوم  بالنسبة  أما 
لبذل  الحتياجهن  النساء  إدراك  به  ويقصد  النسوي؛  الوعي 
اجلهود بشكل مجاعي من أجل تغيري أوضاع أو سياسات أو 
عالقات غري عادلة جتاه النساء. وتطرح بعض الكتابات أيًضا 
املفهوم؛  احلركية يف  األبعاد  أكثر عىل  يركز  للتضامن  تعريف 
النساء،  اختيارات  مساندة  عىل  النساء  »قدرة  يعني   بحيث  
يف  حقهن  محاية  أجل  من  جهد  لبذل  واالستعداد  وقبوهلن، 
هذه االختيارات«. ومن ثم فإن التضامن هبذا املعنى يتضمن 
غري  أو  معتادة  غري  خيارات  ومساندة  لقبول،  االستعداد 

مقبولة بدرجات خمتلفة. 
ثانًيا- نشأة ونشاط املجموعتني: 

و»مدمنات  باحلجاب«،  »الصمود  جمموعتي  من  كل  تتسم 
يمثالن  حيث  املشرتكة؛  اخلصائص  ببعض  بالشعر«  العناية 
مساحات للوعي، فضاًل عن كوهنام جمموعات مغلقة، وموجهة 
الصفحتني  إدارة  عىل  يقوم  كام  والفتيات؛  للسيدات،  فقط 
احلصول  يشرتطن  والاليت  والسيدات،  الفتيات،  من  جمموعة 
عىل موافقتهن قبل قبول عضوة جديدة أو قبول منشور يظهر 
ترتكها  التي  التعليقات  أيًضا  املنسقات  وتتابع  الصفحة.  عىل 
العضوات عىل املنشورات املختلفة، وتقمن بحذف التعليقات 
املسيئة أو املخالفة لسياسات املجموعة. ويف بعض األحيان  عند 
احتدام النقاش عىل موضوع ما  قد يقمن بإغالق التعليقات 
متاًما. كام ال يمكن ألي عضوة من العضوات مشاركة أي من 
منشورات الصفحة عىل صفحتها الشخصية )ال توجد إمكانية 
 )screenshotاملنشور من  صورة  أخذ  بدون  للمشاركة 
وذلك هبدف احلفاظ عىل املجموعة كمساحة آمنة للسيدات، 
أن تشارك عضوة بعض  احلال قد حيدث  والفتيات. وبطبيعة 
املعلومات عن طريق تصوير املحادثات، وإعادة نرشها، ولكن 
هذا األمر يعد غري مقبول، ويمكن طرد العضوة من املجموعة 

يف حال ثبوت هذا األمر. 
 ،٢٠١٤ عام  إىل  باحلجاب  الصمود  جمموعة  إنشاء  ويعود 
يزيد عن نصف مليون عضوة )وإن  ما  ويبلغ عدد أعضائها 
مل يكن كلهن نشيطات عىل املجموعة(. أما جمموعة مدمنات 
العناية بالشعر فيعود تاريخ إنشائها إىل عام ٢٠١٦، ويقرتب 

عدد العضوات من حوايل ١٥٠ ألف عضوة. 
من  اهلدف  بأن  هبا  التعريف  يف  احلجاب  جمموعة  وتشري 
هذه  يف  البعض  بعضنا  هو»مساندة  املجموعة؛  هذه  إنشاء 

األوقات التي يصعب فيها التمسك هبذه العبادة )احلجاب(، 
مسلامت  نصبح  أن  نحاول  وأن  البعض،  بعضنا  وتشجيع 
املنشورات املوجودة عىل املجموعة  أفضل«.وتتضمن معظم 
- والتي البد وأن حتصل عىل موافقة إحدى مديرات الصفحة 
أو  للفتاة  إما  واملساندة  بالدعم  تتعلق  مسائل  قبل ظهورها- 
تراودها شكوك بخصوص احلجاب أو شكلها  التي  للسيدة 
باحلجاب. أو طلب الرأي حول ربطات معينة للحجاب أو 
تواجه  التي  التحديات  مواجهة  يف  »نجاح«  قصص  مشاركة 
املرأة املحجبة؛ كمامرسة الرياضة أو العمل باإلعالم أو السفر 
املجموعة،  هذه  أسست  وقد  ذلك.  شابه  ما  أو  وحيدات 
رياضية مرصية حمجبة تظهر حالًيا كوجه إعالمي لواحدة من 

رشكات املالبس الرياضية. 
واضًحا  تعريًفا  تقدم  ال  فإهنا  الشعر  ملجموعة  بالنسبة  أما 
عن هدف املجموعة، وإن كان يمكن فهمه من خالل متابعة 
حول  معظمها  ترتكز  والتي  عليها،  املوجودة  املنشورات 
تسعى  وقد  املجعد.  الشعر  خاصة  بالشعر،  العناية  نصائح 
واستبدال  الطبيعة،  إىل  العودة  هو  األول،  هدفني؛  لتحقيق 
بمواد  مصنعة  كيميائية  مكونات  عىل  حتتوي  التي  املنتجات 
عىل  تقوم  للجامل  خمتلفة  معايري  دعم  هو  واآلخر  طبيعية، 
التصالح مع كون الفتاة أو السيدة ال متتلك شعًرا أصفر ناعاًم، 
ليشمل  اجلامل  تعريف  إعادة  أخرى  بعبارة  بيضاء.  وبرشة 
وقد  انسيابية.  األقل  والشعر  السمراء،  البرشة  صاحبات 
حتولت املجموعة يف اآلونة األخرية إىل عالمة جتارية ملنتجات 
طبيعية للعناية بالشعر، باإلضافة إىل االنتشار النسبي ألماكن 
استلهمت  والتي  القاهرة،  داخل  يف  املجعد  بالشعر  العناية 

نجاح هذه املجموعة. 
ومن املهم التنويه إىل أن األنشطة اخلاصة باملجموعتني ختلو 
أن  املراقب يشعر  يكاد  بعد سيايس، حتى  من أي نشاط ذي 
عضوات املجموعتني يعشن يف سياق معزول عن حركة العامل 
بشكل عام. باستثناء حادثني بالتحديد يف جمموعة احلجاب، 
هو؛  األول  العضوات.  بني  سياسًيا  نقاًشا  استدعيتا  والتي 
فتاة هيودية، واعتربهتا  التقطتها مع  صورة ملؤسسة املجموعة 
العضوات حماولة للتطبيع مع »العدو«، بينام دافعت عن نفسها 
مؤسسة املجموعة بأن هذه الصورة تعكس الرغبة، والسعي 
هو  »العداء«  وأن  املختلفني.  بني  والقبول  التسامح،  يف 
الشعب  حق  عىل  تعتدي  التي   اإلرسائيلية  الدولة  ملامرسات 
للحادثة  بالنسبة  أما  ديانة ساموية.  الفلسطيني، وليس ألتباع 
مؤسسة  التقطتها  أخرى  صورة  ختص  كانت  فقد  الثانية، 
املجموعة يف سياق مؤمتر الشباب الذي تعقده الرئاسة املرصية 
بشكل دوري مع ممثلني للشباب من أنحاء العامل. مجعت هذه 
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وعلقت  املرصي،  الرئيس  مع  املجموعة  مؤسسة  الصورة 
عليها بشكل إجيايب. حيث استدعت هذه الصورة سجااًل بني 
العضوات حول رضورة احلفاظ عىل الطابع »غري السيايس« 
كامل  غياب  فهناك  احلادثتني  هاتني  وباستثناء  للمجموعة. 
يتناول تطورات سياسية  أو  أبعاًدا سياسية  نقاش حيمل  ألي 

سلبية أو إجيابية حتدث يف املنطقة أو يف العامل بشكل عام. 
املجموعتني،  فهم  يمكن  فال  أخرى  ناحية  من  ولكن 
دون  االنرتنت  عىل  االفرتاضية  املجموعات  من  وغريهم 
النظر  تعيد  التي  العاملية  التطورات  من  بمجموعة  ربطهم 
عضوات  انتامء  فبحكم  واآلخر.  الذات،  مع  العالقات  يف 
يف  خمتلفة  ملناطق  احلجاب  جمموعة  وخاصة  املجموعتني، 
الشعر  أو  )احلجاب  الشكيل  مظهرهن  كون  وبحكم  العامل، 
املجعد( خيتلف عن املعايري الشكلية املتعارف عليها للجامل، 
املعايري  هذه  ملناقشة  حماولة  يطرح  املجموعتني  فوجود 
ليضم  اجلامل  تعريف  توسيع  أو  تعريف  وإعادة  املستقرة، 
جمموعات جديدة ال ترتدي مالبس مفتوحة مثاًل أو ال متتلك 

شعًرا انسيابًيا أشقر. 
ثالًثا- حماور ونتائج املقابالت: 

النقاش  واجتاهات  لتفاعالت،  دقيقة  متابعة  إجراء  تم 
عضوية  بحكم   - عام  عن  تزيد  فرتة  يف  املجموعتني  داخل 
كاتبة املقالة فيهام- حيث بلغ عدد املقابالت ما يزيد عن ١٥ 
مقابلة عن طريق اإلنرتنت مع عضوات حاليات، وسابقات 
االدعاء  يمكن  ال  أنه  الرغم  وعىل  املجموعتني.  من  كل  يف 
خاصة  تعميامت  إىل  الوصول  يمكنها  املقابلة  هذه  نتائج  بأن 
عىل  النشاط  بحكم  جمموعة  لكل  املتزايد  العدد  ضوء  يف 
اإلنرتنت، إال أن املناقشات سمحت بطرح عدد من األفكار 
تبني  حيث  الرئييس.  املقالة  سؤال  عىل  باإلجابة  املتعلقة 
اختالف مستوى انخراط املشاركات يف كل من املجموعتني؛ 
فبعضهن متابع، ومشارك يف النقاش بشكل دوري، وبعضهن 
دون  املنشورات  يتابعن  أهنن  بمعنى  سلبيات؛  مشاركات 
التعليق، وبعضهن اآلخر ترك املجموعة ألسباب خمتلفة بعد 

فرتة معقولة من متابعة التفاعالت. 
خلفية  يمتلكن  املناقشات  يف  املشاركات  معظم  أن  كام 
تعليمية هلا عالقة بالعلوم االجتامعية بشكل عام، والدراسات 
تركيز  يف  ساهم  الذي  األمر  وهو  خاص،  بشكل  النسوية 
النقاش، وإمكانية الوصول إىل اجتاهات لإلجابة عىل األسئلة. 
املشاركات  معظم  أشارت  فقد  احلجاب  ملجموعة  فبالنسبة 
بأنفسهن، ولكن متت  بأهنن مل يطلبن االشرتاك يف املجموعة 
وهو  مشرتكني،  أصدقاء  قبل  من  ترشيحهن  أو  إضافتهن 
بدايتها.  املجموعة، وخاصة يف  لطبيعة  بالنسبة  املفهوم  األمر 

أما جمموعة الشعر، فإن األمر يتطلب  إرسال طلب اشرتاك 
دخول  قبل  املنسقات   موافقة  عىل  واحلصول  املجموعة،  يف 

املجموعة. 
وفيام خيص نتائج النقاش فقد ركزت عىل القضايا التالية:

* إعادة تعريف العالقة مع اجلامل: 
من  بالرغم  املجموعتني  بني  اجلامع  اخليط  إن  حيث 
تعريف  إعادة  هو  اهتاممهن،  نطاق  يف  الواضح  االختالف 
عن  املختلفة  الذات  قبول  وحماولة  اجلامل،  مع  العالقة 
املعايري املتعارف عليها. فقبول طبيعة الشعر املجعد، واعتبار 
األملس،  الشعر  صاحبات  درجة  بنفس  مجيالت  صاحباته 
وقبول  الشعر،  جمموعة  توجهها  التي  األهم  الرسالة  تعد 
احلجاب باعتباره جزًءا من خيار ذايت يعرب عن قناعات إيامنية 
أو اجلامل.  أو احلياة  النجاح  أمام  معينة جيب أال يكون عائًقا 
تقاطعات  وتتجاهل  مبسطة،  الرسالة  تعد هذه  احلال  بطبيعة 
ودينية  اقتصادية،واجتامعية،  اعتبارات  مع  اخليارات  هذه 
من  عقالنًيا  اختياًرا  يكون  قد  املجعد  الشعر  فقبول  أخرى. 
الشعر ذات  فرد  بدائل  لغياب  بينام يكون رضوًخا  إحداهن، 
عقالنًيا  أو  إيامنًيا  خياًرا  يكون  قد  واحلجاب  املرتفع.  السعر 
لدى واحدة، وقد يكون مفروًضا بسلطة أبوية أو جمتمعية ال 
الفتاة مقاومتها العتبارات متعددة. لكن عىل األقل  تستطيع 
تطرح النقاشات املختلفة عىل كل من املجموعتني تساؤالت 
حول معايري اجلامل الشكلية، وعالقتها بالسائد حملًيا أو عاملًيا. 

* بني الدعم واإلقصاء: 
والفتيات  للسيدات،  آمنة  مساحات  املجموعتان  تبدو 
مظهرهن  حول  خماوفهن  عن  والتعبري  أسئلتهن،  ملشاركة 
غري  دعاًم  اآلمنة  املساحة  هذه  وتقدم  بدونه(،  أو  )باحلجاب 
أو  مثاًل  معني  منتج  عن  السؤال  فعند  للعضوات.  مرشوط 
خمتلف  من  ردود  تأيت  ما  رسعان  فإنه  ما،  سلعة  بيع  مكان 
واحدة  تضع  وحني  املطلوبة.  املعلومات  لتقدم  العضوات 
ربطة  أو عدم رضائها عن شكلها يف  العضوات خماوفها  من 
خلع  بشأن  خماوفها  حتى  أو  شعر  ترسحية  أو  معينة  حجاب 
من  واملساندة  الدعم،  رسائل  تأيت  ما  فرسعان  احلجاب. 
خمتلف العضوات. ولكن بمتابعة دقيقة، ومن خالل النقاش 
مع املشاركات فال يمكن إنكار وجود مستويات من اإلقصاء 
التي قد متارس ضد املختلف يف الرأي. فبداية متتلك منسقات  
الصفحة يف كل من املجموعتني حق قبول أو رفض أي منشور 
باإلضافة أو حذف أو رفض أي تعليق يعد ميسًء أو خمالف 
لسياسات املجموعة. ومن ثم فلدهين احلق احلرصي يف تقديم 
الدعم أو حجبه وفق معايريهن. كذلك الحظت املشاركات 
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امللف املرصي - العدد  ٥٧ - مايو  ٢٠١٩
طريقة  عىل  بالسلبية  التعليقات  تتسم  األحيان  بعض  يف  أنه 
لبس حجاب بشكل معني أو لون شعر أو ترسحية معينة. وقد 
يعد  بام  التعليقات،  حجب  تتطلب  لدرجة  السلبية  تتصاعد 
إحدى صور اإلقصاء، خاصة يف ظل كثرة التعليقات اإلجيابية 

عىل منشورات أخرى. 
بعبارة أخرى فالدعم الكبري الذي تقدمه عضوات املجموعة 
لبعضهن البعض عن طريق خيارات »الفيس بوك« أو عن طريق 
بمالحظات  أو  بتجاهل  أحياًنا  يقابل  قد  اإلجيابية  التعليقات 
فقد  العام.  اخلط  مع  يتفقن  ال  أخريات  عضوات  جتاه  سلبية 
األفعال  ردود  املثال  سبيل  عىل  املشاركات  إحدى  ذكرت 
وهن  الصغريات،  فتياهتن  صور  األمهات  بعض  نرش  عىل 
دعمهن،  املجموعة  عضوات  من  وطلبن  احلجاب،  يرتدين 
القول  عىل  العضوات  بعض  جترأت  وحينام  وتشجيعهن، 
التكليف،  سن  يبلغن  ومل  للغاية،  صغريات  الفتيات  هذه  بأن 
فرسعان ما قوبلت هذه التعليقات بردود فعل عنيفة. كام ذكرت 
بعض املشرتكات أن هناك ضغًطا خفًيا، وغري مرأي جتاه فرض 
معايري معينة للحجاب أو معايري معينة للعناية بالشعر بحيث 

شعرت بعضهن بأهنن غري خماطبات يف داخل املجموعات.
* تفاعالت وتوازنات القوة: 

قد يتوقع البعض أن الفضاء اإللكرتوين بحكم طبيعته غري 
خمتلف  بني  مساواة  أكثر  ملامرسات  جمااًل  يعترب  فإنه  املركزية 
املجموعات  وأعضاء  اإلنرتنت،  مستخدمي  وأن  األعضاء، 
ببعضهم  عالقتهم  حيث  من  متساوون  املختلفة  االفرتاضية 
األمر  واقع  أن  إال  الشبكة.  عىل  القوة  وبمصادر  البعض، 
يتعلق  فيام  خاصة  تركيًبا،  وأكثر  تعقيًدا،  أكثر  رؤية  يفرض 
خلفيات  من  يأتني  فالعضوات  الدراسة.  حمل  باملجموعتني 
هدف  بينهن  جيمع  خمتلفة  وتعليمية  واجتامعية،  اقتصادية، 
ودخوهلن  باحلجاب،  االهتامم  أو  بالشعر  العناية  وهو  حمدد، 
ديناميات  ولكن  بينهن،  املساواة  يفرتض  املجموعات  يف 
التفاعل تفرض وقائع خمتلفة تتضح يف عدة مستويات، أوهلام 
السامح  عىل  الصفحة  ومديرات  املنسقات،  قدرة  يف  يتمثل 
أو املنع ملنشورات معينة من الظهور أو قبول عضوات جدد 
فإنه  الثاين  للمستوى  وبالنسبة  قديامت.  عضوات  حذف  أو 
يتعلق باملقدرة االقتصادية عىل رشاء منتجات بعينها سواء يف 
جمال العناية بالشعر أو مالبس املحجبات. حيث إن الفتيات، 
يصبحن  االقتصادية  املقدرة  هذه  يمتلكن  الاليت  والسيدات 
معايري  حتديد  عىل  قادرة  قوة  ملصادر  مالكات  الواقع  بحكم 

اجلامل، وما هو مقبول يف هذه املجاالت. 
باللغة  واملعرفة  اإلملام  يف  يتمثل  فإنه  للثالث  وبالنسبة 
اإلنجليزية، وبالتايل القدرة عىل متابعة مستجدات األسواق؛ 

خاصة وأن معظم املنشورات عىل جمموعتي الشعر، واحلجاب 
اإلنجليزية حتى، وإذا كانت صاحباهتا عربية.  باللغة  تكتب 
ترتيب  يعيد  اإلنجليزية  للغة  االستخدام  هذا  فإن  ثم  ومن 
العالقات يف داخل املجموعة لصالح املتحدثات هبذه اللغة، 
معني  اجتاه  يف  النقاش  دفة  إدارة  يف  للقوة  مصادر  ويعطيهن 
املستوى  أما  أو مظهر معني.  منتج  أو  أو ضد سلوك  لصالح 
عليهن  يطلق  ما  أو  النفوذ  بصاحبات  يتعلق  فإنه  الرابع 
الشخصيات  من  عدد  يتواجد  حيث  )influencers(؛ 
عىل الشبكة العنكبوتية، والاليت يمتلكن آالف من املتابعني، 
يتعلق  فيام  العام  الرأي  توجيه  عىل  والقادرين  واملتابعات، 
بمنتجات معينة أو قضايا معينة أو ما يطلق عليهم أصحاب 
حيث  الدراسة،  حمل  املجموعتني  خيص   فيام  وباملثل  النفوذ. 
يتواجد هبام عدد من صاحبات النفوذ، والاليت بطبيعة احلال 
يمتلكن القوة - بحكم عدد املتابعني، والقدرة عىل الوصول 
طريقة  أو  معني  منتج  تدعيم  عىل  للتأثري-  متعددة  منافذ  إىل 
لبس معينة أو بالعكس. ويمكن القول إن األربعة مستويات 
يف  وتوازناهتا  القوة،  وتفاعالت  عالقات،  تعكس  السابقة 
قد  مما  ديمقراطية  أقل  جتعلهام  والتي  املجموعتني،  داخل 

يتوقع. 
* جدلية العالقة مع الرأساملية وفلسفة السوق:

جدلية  عالقة  أبعادها  إحدى  يف  النسوية  احلركة  تطرح   
الراديكالية  النسوية  فرتى  السوق،  وفلسفة  الرأساملية،  مع 
قد  العاملية  الرأساملية  بحركة  املرتبطني  والتسليع  التشيئ،  أن 
ارتبطا بفرض أنامط استهالكية معينة عىل النساء لكي يصبحن 
توسعت  ثم  ومن  للجامل.  املفرتض  النموذج  من  قرًبا  أكثر 
قطاعات صناعية وجتارية ختتص باجلامل، والصحة، واجلسد 
النسوي  التيار  يرى  ثم  ومن  النساء.  األساس  يف  تستهدف 
الراديكايل رضورة الوعي بميكانزمات السوق، ومقاومة هذه 
الشكل دون املضمون. ويمكن فهم  التي تركز عىل  اآلليات 
التوجه،  هذا  ضوء  يف  العامل  يف  املجعد  الشعر  حركة  بدايات 
فالسيدات صاحبات البرشة السمراء، والشعر األجعد الاليت 
والبرشة  الشعر،  منتجات  عىل  الدوالرات  مليارات  أنفقن 
التي جتعلهن »أكثر بياًضا«، وشعورهن »أكثر انسيابية« يبدو 
أهنن قد قررن أن يتبعن طرًقا أكثر طبيعية، وأكثر قبواًل للون 
نفسه  الوقت  يف  يصبحن  وأن  شعورهن،  وطبيعة  برشهتن، 
القوة، والقدرة عىل حتديد  التغيري يف أصحاب  مجيالت، هذا 
من  كبرًيا  جزًءا  داخله  يف  ليضم  حتول  ومقبول  مجيل،  هو  ما 

العميالت القدامى لسوق منتجات التجميل. 
إال أنه رسعان ما استطاعت قوى السوق الرأساميل التقاط 
القطاع  للعناية هبذا  منتجات جديدة  إنتاج  والبدء يف  اخليط، 
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قضايا الشباب يف مرص.. التحوالت والتحديات
هؤالء  ليضم  السوق  توسيع  وتم  املستهلكات،  من  اجلديد 
اجلدد باحتياجاهتم اجلديدة. فظهرت منتجات جديدة للعناية 
بالبرشة السمراء، والشعر األجعد، وبالتايل فإن  احلركة التي 
كان يفرتض أن هدفها  مقاومة االستهالك، فإنه رسعان ما تم 

استيعاهبا يف داخل شبكة االستهالك. 
إمجااًل ملا سبق فإنه ال يمكن احلكم ببساطة عىل املجموعتني 
السابق،  فالنقاش  عدمه.  من  نسوية  جمموعات  بأهنن 
بشكل  النقاش  واجتاهات  ملحتويات،  الدقيقة  واملالحظة 
عام عىل املجموعتني قد جيعلنا نجزم بأهنام جمموعات نسائية 
عليها  املتعارف  »التقليدية«  االحتياجات  هتم  قضايا  تعالج 
هذا  ولكن  عام.  بشكل  واملظهر  اجلامل،  كمسائل  للسيدات 
وتفاعالت  النقاش،  ديناميكيات  يغفل  حقيقته  يف  احلكم 
عىل  هذا  وتداعيات  املجموعتني،  داخل  وتوازناهتا  القوة، 
تقليدًيا،  يبدو ظاهرها  قد  وقيم، وسلوكيات  معارف،  توليد 
ولكنها يف جوهرها تعيد تعريف العالقة مع الذات واآلخر. 
به  تعتني  وأن  املجعد،  شعرها  تقبل  أن  تقرر  التي  فالفتاة 
املجتمع  يبدو هذا خضوًعا لضغط  قد  بطريقة جتعلها مجيلة، 
حول رضورة أن تبدو املرأة مجيلة، ولكنها يف هذه احلالة تعيد 
والفتاة  للذات.  وقبواًل  طبيعية،  أكثر  بشكل  اجلامل  تعريف 
عقالنًيا  خياًرا  هذا  يعكس  قد  حمتشمة  مالبس  ترتدي  التي 
أرسية،  أو  اجتامعية  لضغوط  رضوًخا  يكون  قد  أو  إيامنًيا  أو 
ولكن النقاش يف داخل املجموعة حول أسباب احلجاب أو 

أفضل الربطات أو قدرة مرتدياته عىل فتح جماالت جديدة يف 
العمل أو الرياضة قد يقدم دعاًم لبعضهن، ومساندة تعوض 
املجتمعية  الضغوط  هذه  حتدي  عىل  قدرهتن  عدم  تساند  أو 
تكون  ال  وقد  معينة.  قطاعات  يف  النساء  لوجود  الرافضة 
معرفة  توليد  عىل  قادرة  نسوية  جمموعات  املجموعات  هذه 
النساء بشكل مبارش،  التمييز ضد أوضاع  تواجه  وممارسات 
وقد ال تكون أيًضا هذه املجموعات سياسية تعالج قضايا هتم 
العام.  الشأن  يف  املشاركة  إىل  تدعو  أو  وتدعم  العام،  الشأن 
والتضامن  الدعم،  أن  إنكار  يمكن  فال  آخر  مستوى  وعىل 
يعد جوهر احلركة  املجموعات لعضواهتن  تقدمه هذه  الذي 

النسوية، ومركز الفعل السيايس بمعناه األوسع.
يف  طرحه  يقتيض  الذي  السؤال  فإن  آخًرا  وليس  وأخرًيا 
هذه احلالة، قد يكون عن إمكانية، وكيفية انتقال هذا الدعم، 
والتضامن ملستويات أعىل قد يمكنها أن تسهم يف خلق وعي 
نسوي، وسيايس قادر عىل إحداث تأثري يف جماالت، وقضايا 
ذات ارتباط أوثق، وأعمق بالشأن العام. وربام ال تعد اإلجابة 
عىل هذا السؤال متوافرة يف هذه اللحظة، وقد يكون مثل هذا 
التوقع حتمياًل هلذه التفاعالت أكرب مما حتتمل. إال أنه جيب أن 
تظل أجندة البحث قابلة للتعامل مع هذه املسائل من خالل 
تطوير أسئلة بحثية، وأدوات منهجية قادرة عىل فهم، وحتليل 

هذه الظواهر. 


