دعوة للتّقديم
التّوتّرات في بناء الحراك االجتماعي

المقرر نشره في كانون
يسعدنا أن ننشر طلب التّقديمات إلى العدد  5.3من كحل :مجلّة ألبحاث الجسد والجندر،
ّ
االول  .2019نحن نش ّجع الناشطات/ين الشابات والشباب والباحثات/ين المستقالت/ين وطالب الدراسات العليا
ّ
أهمالهن/م .كما نر ّحب باألعمال المقدّمة من المساهمات/ين
والخريجات/ين الحديثات/ين على ارسال
صصات/ين في هذا المجال.
المتخ ّ
كيف نقرأ السياسات الحالية لبناء الحركات وإنتاج المعرفة ضدّ األنجزة العالمية؟ ال يمكن فصل عملية األنجزة
ي إلى االعتماد على المنح .في الوقت نفسه ،تقدم المنظمات غير
عن العولمة النيوليبرالية ،من االقتصاد الموسم ّ
الحكومية عمالة رعاية تعوض عن أوجه القصور في الدولة المنحلة .في الغالب ،يتم تثبيط بدائل هذا النّموذج،
رغم وجودها ،ومنعها من الوصول إلى الموارد .فيجبر التنظيم النسوي على التعامل مع أنجزة الحركات
ي .في حين يُنظر إلى هذه التوترات في بعض األحيان على أنها خارجيةّ ،إال أنها تتسرب إلى
واإلنتاج المعرف ّ
التوترات التي ال تزال غير مرئية ،داخل وخارج ،الحركات النسوية ،وتتقاطع معها ،كما تفعل في ديناميات
الخاص .ال يمكن للدعوات المطالبة بالتغلب على هذه التوترات أن تتجنب العمل من خاللها ،م ّما يؤسس
عملنا
ّ
سساتي والتنظيمي كموقعين للنضال.
لتطبيق عملي نسوي يعترف بالمستويين المؤ ّ
لهذا العدد من كحل ،نحن نبحث عن أوراق تركز على نظريات النسوية والكويريّة والتقاطعيّة التي توضح
التوترات بين األشكال المختلفة للتنظيم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا :المؤسساتية وغير الحكومية
ضا بالمقاالت التي تنظر إلى التوترات داخل الحركات النسوية في منطقة الشرق
والشعبية .نحن مهتمتان أي ً
األوس ط وشمال إفريقيا باعتبارها إمكانيات للمساءلة وبناء الحركات .نحن نتطلع إلى فهم وتوضيح حاالت
عا
التواطؤ النسوي والتضامن في وجه ممارسات اإلسكات واالستقطاب .نود أن يكون هذا العدد عمالً مبد ً
يتصور الطرق التي يتم بها بناء التضامن عبر الحركات وعبر األوطان ،واإلقرار بالتوترات .من أجل ذلك،
ضا في عدد محدود من التّقديمات عبر الوطنية.
سننظر أي ً
المواضيع الممكنة على سبيل المثال ال الحصر:





التوترات النّظاميّة والهيكليّة مع الدّولة (المدنية والدينية) ،أنجزة استراتيجيات التنظيم وسياسات
اإلصالح ،والتوتّرات داخل "المجتمع المدني".
اقتصاد األنجزة ونتائجه على انتاج المعرفة :عمل الرعاية ،وسائل االنتاج ،والنّفاذ إلى الموارد.
التوترات في عمليات انتاج المعرفة :تحدّي الفهم التّقليدي للـ"مخبرات/ين" كمواضيع بحثيّة.
وضع السياقات للتواطؤ والفوارق الدقيقة في النّقد :األنجزة في بناء الحركات











تقاطعات المسائلى والسلطة في التّنظيم النّسوي :كيف يمكن لسياسات االحترام أن تظهر نفسها في
التنظيم النسوي عبر االختالفات؟
العمل من خالل التوتّرات وعدم الرتياح كعمل مجتمعي وممارسة نسويّة.
ي :نسويّة المواطنة/عدم المواطنة ،عرب/غير عرب في
التوترات وعدم االرتياح في العمل التّضامن ّ
مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،الهجرة والحدود ،التّنظيم عبر الحركات وعبر األوطان.
موقع السياسات النسوية الفوضوية في بناء الحركات النّسويّة :التوترات بين النسويات والدولة
والنسويّات التي تعملن مع/في الدّولة.
العمل العاطفي في التوتّرات ،المعترف به وغير المعترف به.
التشكيك في التّأطير على أساس "الجانب والجانب اآلخر" :كيف يمكننا أن نعترف بتجارب بعضنا
البعض؟
التحرش الجنسي في مجتمعات النّساء الكويريات
التوترات والتابوهات والمسائلة داخل الحركات:
ّ
الرجال المثليين لحركات الميم ،وصراعات األجيال
والمجتمعات العابرة للجندر ،كره النّساء في احتكار ّ
والعنصريّة على أساس العمر.
ّ
فك التوترات :االستراتيجيات والسياقات والعمليات التاريخية.

باإلضافة إلى ذلك ،هذا العدد من كحل سيتض ّمن قسمين جديدين :في القسم المعنون "في الحوار" ،بإمكان
القارئات والقراء أن يجيبوا على أو يتفاعلوا مع األعداد السابقة من كحل .كما أنّنا سنضيف قس ًما غير محكوم
بموضوع محدّد.

الموعد النهائي لتقديم ّ
الطلبات هو  21تموز .2019
كملف
لتقديم ورقة ،يرجى ارسال العمل دون احتوائه لمعلومات شخصيّة على kohljournal@gmail.com
ّ
 .docأو  .docxمع "تقديم للعدد  "11كموضوع للبريد االلكتروني.
نحن نقبل األعمال الجارية ،طالما ت ّم تقديم مشاريع كاملة .إذا قبلت المقاالت للنّشر ،يترجمها فريقنا إلى لغة
ثانية.

كحل :مجلّة ألبحاث الجسد والجندر ،تنتج بالتّعاون مع هاينرش بل سيتفتنغ ،مكتب الشرق األوسط،
بيروت.

