دعوة للتّقديم:
النّسويات الكويريّة

المقرر نشره
يسعدنا أن ننشر طلب التّقديمات إلى العدد الثالث عشرة من كحل :مجلّة ألبحاث الجسد والجندر،
ّ
في يونيو  .2020نحن نش ّجع الناشطات/ين الشابات والشباب والباحثات/ين المستقالت/ين وطالب الدراسات
ّ
أهمالهن/م .كما نر ّحب باألعمال المقدّمة من المساهمات/ين
العليا والخريجات/ين الحديثات/ين على ارسال
صصات/ين في هذا المجال.
المتخ ّ
بعد دعوتنا لـورشة كتابة عن النسويّات الكويريّة ،نحن نواصل التفكير في طرق الستكشاف النسويات الكويريّة
تصورها وتجربتها في البلدان الناطقة باللغة العربية على وجه الخصوص ،وكذلك عبر الحدود الوطنية.
كما وقع
ّ
سس هذا االهتمام على فهم "الكويريّة" كتموقع سياسي يجمع صراعات العدالة االجتماعية معًا  ،بدالً من
يتأ ّ
اعتباره نظرية "غربيّة" معزولة .ومن هنا السؤال :كيف يمكننا أن ن ّ
نظر النسويات الكويريّة من مواقعنا
الـ(جغرا)سياسية ومعارفنا المموضعة؟ ما هي خطوط الصدع النسوية التي نواجهها؟ ما الذي يمكن أن نتعلمه
من الحركات والمبادرات النسوية الكويريّة الناشطة في غرب آسيا وشمال إفريقيا ،وما هي اآلليات التي نضعها
تحول النسويات الكويريّة رؤيتنا المشتركة للعدالة؟
ألنفسنا وبعضنا البعض؟ كيف ّ
لهذا العدد من كحل ،نحن نبحث عن أوراق تفهم النظرية الكويريّة كجزء من تاريخنا وذاكرتنا الجماعية
ومستقبلنا النسوي .نحن مهت ّمات بتحدي حدود المكان الذي تنشأ منه النظرية ،وتعطيل فكرة أن معارفنا
تأرخ
الكويريّة قابلة لالستهالك وليست إبداعية ومثمرة.
أخيرا ،نحن نأمل أن نساهم في جهود األرشفة التّي ّ
ً
لتجارب تنظيم حركاتنا وتجعلها متاحة.

تشمل الموضوعات المحتملة على سبيل المثال ال الحصر:









الكويريّة كراديكاليّة :استحالة أن تكون االستراتيجيات التعميمية كويريّة
الكويريّة كمقاومة :الجيوبوليتيك ،واالتجاهات العالمية ،وسياسات الهويةّ /
الظهور
الكويريّة كقاعدة شعبية :حدود األنجزة واالستيالء على الكويرية
ي ضدّ الدولة والمراقبة
الكويريّة كخطر :التنظيم الكوير ّ
الكويريّة ككدح :العمل العاطفي والسياسي والمجتمعي
العمل الكويري وتحدي الربحية واإلنتاج الرأسمالي
تعطيل البناءات المجتمعية :ذاتيات العابرين/ات والتوترات مع المعياريّة
البورنوغرافيا الكويريّة والعمل الجنسي والشاذّيات :تجاوز الحدود







الجنسانيات الحميميّات الكويريّة في السياقات المعيارية (المغايرة/المثليّة)
العالقة المعقّدة للنظرية الكويريّة والنظرية النسوية :التاريخ واآلفاق
الحركات النسوية الكويرية :آليات وأشكال التضامن واالنتماءات عبر الوطني
مشاريع كويريّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :تصور المستقبل
صة لغويّا عن النظريّة الكويريّة كما يتم استكشافها أو تجربتها بلغات أصليّة ولهجات
مقاالت مخت ّ
الجنوب العالمي (النّقر هنا لقراءة دعوة التقديمات في اللسانيات كاملة).

ضا
باإلضافة إلى المقاالت البحثية ،فإننا نعتبر جميع أشكال التقديمات المكتوبة والسمعية البصرية .سننظر أي ً
في عدد محدود من الطلبات عبر الوطنية من الجنوب العالمي.

المهلة األخيرة للتقديم 12 :كانون الثّاني.2020 ،
لتقديم ورقة ،يرجى ارسال العمل دون احتوائه لمعلومات شخصيّة على submit@kohljournal.press
كملف  doc.أو docx.مع "تقديم للعدد  "13كموضوع للبريد االلكتروني.
ّ
نحن نقبل األعمال الجارية ،طالما ت ّم تقديم مشاريع كاملة .إذا قبلت المقاالت للنّشر ،يترجمها فريقنا إلى لغة
ثانية.

كحل :مجلة ألبحاث الجسد والجندر ،تنتج بالتعاون مع هينرش بل – مكتب الشرق األوسط ،بيروت.

