مقربون/ات ،ا
وأن لنا حاجة".
"العدالة لالشخاص ذوي اإلعاقة تعني اأّل نترك في الخلف :أنانا محبوبون/ات ،ا
ليا ّلكشمي بييبزناـسامراسينها' ،عمل الرعاية :أن نحلم بعدالة شاملة باإلعاقة'.

دعوة للتقديم:
مقاومة التمييز على أساس القدرة وعملية كورية الرغبة

يسرنا أن نفتح الداعوة لتقديم الطلبات إلى العدد الخاص المشترك من كحل :مجلاة ألبحاث الجسد والجندر وشبكة
نساء ذوات إعاقة  DAWNفي كندا ،والمقرر نشرها في نيسان  .2020نش اجع بشكل خاص نشطاء وناشطات
ا
أنفسهم/ن
ويعرفن عن
مجتمع اإلعاقة وحركة العدالة في مجال اإلعاقة ،واألفراد الذين واللواتي يعرفون
ا
ا
تجاربهم/ن المعيشية ،والباحثين/ات
كمتعايشين/ات مع أي شكل من أشكال اإلعاقة والذين/اللواتي يكتبون من
المستقلين/ات في دراسات اإلعاقة ،وجميع األشخاص السود/السوداوات والعابرين/ات والكويريين/ات
والملونين/ات والذين واللواتي يعانون/ين من اإلعاقات على التاقديم.
تعريفنا لإلعاقة واسع .هي ليست قائمة شاملة ،وهي تشمل ما يلي :صعوبات التعلم (عسر القراءة ،فقدان القدرة
على الكالم ،عسر الحساب ،إلخ) ،فقدان البصر ،فقدان أو انخفاض القدرة على الحركة ،مشاكل الصحة النفسية
(القلق ،اضطراب ما بعد الصدمة وصدمات أخرى ،انفصام الشخصية ،الخ) ،اإلعاقة الذهنية واإلعاقات
النمائية ،العيش على طيف التوحد ،اضطراب النطق ،اضطرابات األكل ،األمراض المزمنة أو األلم ،الحساسية
البيئية المفرطة ،تلف الدماغ وغيرها.
سرنا ورشة عمل بعنوان "إعادة كورية
لما ي ا
ينبع هذا العدد الخاص من التعاون الذي بدأ بين كحل و DAWNا
األجساد واألذهان ذات المرغوبية" في أول مؤتمر نسائي للنساء المثليات ،مزدوجات الميول الجنسية
والعابرات ،في كيب تاون ،جنوب إفريقيا ،والقائم في تموز  . 2019نود اّلستمرار في طرح األسئلة التالية:
كيف تبدو مقاومة التمييز ع لى أساس القدرة الجسدية والنفسية في المجتمعات المحلية؟ كيف نبتعد عن األفكار
السامة عما تبدو عليه أجساد وأذهان الكويريين/ات والعابرين/ات المعرقنة "المرغوبة نمطياا" تجاه أفكار
تحويلية للعدالة ومنظورات كويرية تحررية ،أو كما تقول ميا مينغوس" ،أن نقاوم التمييز على أساس القدرة
الذي يفرقنا؟" كيف تتم (إعادة) كورية المرغوبية ،اّلستقاللية الجسدية والوكالة على الذات لألشخاص
ا
منهم/ن أولئك السود/السوداوات والملونين/ات والمثليين/ات
الكويريين/ات ذوي/ذوات اإلعاقة ،وخاصة
ومزدوجي/ات الميل الجنسي ،والذين يعيشون مع إعاقات .في الوقت نفسه ،في سياق غرب آسيا وشمال إفريقيا،
نحن مهتمات بتصورات العدالة الخاصة باإلعاقة باعتبارها غير قابلة للتجزئة عن صراعات العدالة اّلجتماعية،
و باستكشاف الفجوات الموجودة بين حركات الجنسانية وحركات عدالة اإلعاقة .نود أن ندرس ونتحدى الطرق
التي تفضل بها الع ديد من أشكال النشاط المدني األفراد القادرين/ات على العمل أو المقرئين/ات كقادرين/ات

ا
وتجعلهم/ن مرئيين/ات ،ونودا كذلك كشف خطاب الضحية الذي تتخذه المنظمات غير الحكومية
جسديا وذهنيا
واتجاهات التمويل عندما يتعلق األمر باإلعاقات .نهدف في النهاية إلى اعتبار التمييز على أساس القدرة الجسدية
والنفسية كعالمة تضمين في األنظمة التي نسعى إلى تفكيكها ،كناشطين/ات يوجدن على الهامش ويعملون/ن
على تقاطع اإلعاقة وعدم المعيارية.
تشمل الموضوعات المحتملة على سبيل المثال ّل الحصر:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ذو/ات اّلعاقة والكويريون/ات :مرغوبية ومتعة الجسد/الذهن
ذو/ات إعاقة وكويري :أن تظهر/ي بنفسك الكاملة
مقاومة العنصريات المختلفة في المجتمعات الكويرية :كيف نقاوم التمييز على أساس القدرة الجسدية
والذهنية في تقاطعها مع العنصرية العرقية واّلستعمار والرأسمالية والطبقية والنظام األبوي الغيري
المعياري
اّلستقاللية الجسدية والوكالة على الذات والسلطة :أن تكون/ي كويرياا/ة و ذا/ت إعاقة وفي وضع
سيطرة
ي وبناء الحراك
أن نحبا أجسادنا/أذهاننا ذات اإلعاقة :حب الذاات كحبا مجتمع ا
وقت التعطيل هو أفضل وقت :كيف تساعدنا سرديات اإلعاقة الكورية على الراحة ومقاومة "اإلنتاجية
رغم جميع التكاليف" وثقافة اإلرهاق
ثقافة اّلغتصاب متجذرة في التمييز على أساس القدرة الجسدية والذهنية :كيف يغير األشخاص ذوو
اإلعاقة من هذه السردية
كيف تتقاطع عدالة اإلعاقة والعدالة اإلنجابية والعدالة العرقية والعدالة البيئية
تفكيك التمييز على أساس القدرة الجسدية والذهنية من خالل القبيح والغريب
النفاذ وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا :أي نوع من تكنولوجيا المعلومات واّلتصاّلت نرغبه؟
الوصول واألرشفة :التواريخ الكويرية والتعطيلية وأنماط الوثائق
األنجزة وتمجيد بعض أشكال النشاط المرئي على حساب األشكال األخرى
أن تكون خارج النظام :اإلعاقات كسالح في الحرب والليبرالية الجديدة وتشكيالت الدولة
مقاّلت لغوية عن عدالة اإلعاقة وكيف تم استكشافها بلغات ولهجات البلدان الناطقة باللغة العربية
(لقراءة دعوة اللسانيات كاملة ،يرجى الناقر هنا).

هذه الدعوة مفتوحة للتقديمات عبر الوطنية ،ولكننا سنمنح األولوية للتقديمات من غرب آسيا وشمال إفريقيا.

آخر موعد للتقديم هو  31كانون الثاني .2020

إلرسال ورقة أو مقال رأي أو محاولة نقدية أو محادثة أو قصيدة أو قصة قصيرة في الخيال العلمي أو قطعة
فنية بصرية (رسومات ،صور ،الخ) ،يرجى إرسال مقالتك إلى  submit@kohljournal.pressكملف doc.
أو ، docx.مع "تقديم للعدد الخاص  "12كموضوع للبريد اإللكتروني.
نحن نقبل األعمال الجارية ،بشرط تقديم المسودات الكاملة .في حالة قبول مسوداتك للنشر ،يرجى مالحظة أن
فريقنا سوف يترجمها إلى لغة ثانية.

كحل :مجلة ألبحاث الجسد والجندر تنتج بالتعاون مع هاينريش بُل ،مكتب الشرق األوسط ،بيروت.

