
 

 دعوة للتّقديم:

 النّسويات الكويريّة

 

 

من كحل: مجلّة ألبحاث الجسد والجندر، المقّرر نشره  الثالث عشرةيسعدنا أن ننشر طلب التّقديمات إلى العدد 

والشباب والباحثات/ين المستقالت/ين وطالب الدراسات . نحن نشّجع الناشطات/ين الشابات 2020يونيو  في

العليا والخريجات/ين الحديثات/ين على ارسال أهمالهّن/م. كما نرّحب باألعمال المقدّمة من المساهمات/ين 

 .المتخّصصات/ين في هذا المجال

 

ة يّ كويرالنسويات ال ستكشافنواصل التفكير في طرق ال نحن، الكويريّةات نسويّ ال عن ورشة كتابةلـ بعد دعوتنا

 .عبر الحدود الوطنيةة باللغة العربية على وجه الخصوص، وكذلك وتجربتها في البلدان الناطقكما وقع تصّورها 

 صراعات العدالة االجتماعية معًا ، بدالً من ع سياسي يجمعقوتم" كالكويريّةفهم "يتأّسس هذا االهتمام على 

ة من مواقعنا كويريّ ر النسويات النظّ ن  . ومن هنا السؤال: كيف يمكننا أن معزولةة" نظرية "غربيّ  اعتباره

النسوية التي نواجهها؟ ما الذي يمكن أن نتعلمه ؟ ما هي خطوط الصدع موضعةالم نامعارفسياسية وـ)جغرا(ال

، وما هي اآلليات التي نضعها في غرب آسيا وشمال إفريقيا ناشطةال كويريّةية الولنسمن الحركات والمبادرات ا

 ة رؤيتنا المشتركة للعدالة؟يّ كويرل النسويات الألنفسنا وبعضنا البعض؟ كيف تحوّ 

 

اعية نا الجمتة كجزء من تاريخنا وذاكركويريّ نظرية الالراق تفهم نحن نبحث عن أولهذا العدد من كحل، 

المكان الذي تنشأ منه النظرية، وتعطيل فكرة أن معارفنا بتحدي حدود  اتومستقبلنا النسوي. نحن مهتمّ 

 التّي تأّرخنأمل أن نساهم في جهود األرشفة نحن ، ك وليست إبداعية ومثمرة. أخيًراقابلة لالستهال كويريّةال

 .حةتاتجعلها متجارب تنظيم حركاتنا ول

 

 

 :تشمل الموضوعات المحتملة على سبيل المثال ال الحصر

 استحالة أن تكون االستراتيجيات التعميمية كويريّةراديكاليّة: الكويريّة ك 

 الّظهور/الهوية ات، واالتجاهات العالمية، وسياسيوبوليتيك: الجالكويريّة كمقاومة 

 االستيالء على الكويريةو األنجزةكقاعدة شعبية: حدود  يّةكويرال 

 والمراقبة لدولةالكويرّي ضدّ اتنظيم الكخطر:  يّةويرالك 

 يوالمجتمع : العمل العاطفي والسياسيالكويريّة ككدح 

  وتحدي الربحية واإلنتاج الرأسمالي يكويرالالعمل 

 المعياريّةوالتوترات مع  ين/اتالعابر ذاتيات: مجتمعيةال اتتعطيل البناء 

 تجاوز الحدودالشاذّيات: و والعمل الجنسي البورنوغرافيا الكويريّة 

https://kohljournal.press/ar/queer-feminisms-workshop


 

 (مثليّةفي السياقات المعيارية )المغايرة/ال يّات الكويريّةالحميم انياتالجنس 

 النظرية النسوية: التاريخ واآلفاقوة المعقّدة للنظرية الكويريّ عالقة ال 

 التضامن واالنتماءات عبر الوطني آليات وأشكال الكويرية: نسويةالحركات ال 

  لوسط وشمال أفريقيا: تصور المستقبفي منطقة الشرق األمشاريع كويريّة 

 ولهجات  ةيتم استكشافها أو تجربتها بلغات أصليّ كويريّة كما ة النظريّ مقاالت مختّصة لغويّا عن ال

 .(لقراءة دعوة التقديمات في اللسانيات كاملة هناالنّقر ) الجنوب العالمي

 

باإلضافة إلى المقاالت البحثية، فإننا نعتبر جميع أشكال التقديمات المكتوبة والسمعية البصرية. سننظر أيًضا 

 العالمي.في عدد محدود من الطلبات عبر الوطنية من الجنوب 

 

 

 .2020كانون الثّاني،  12المهلة األخيرة للتقديم: 

 

 submit@kohljournal.press تقديم ورقة، يرجى ارسال العمل دون احتوائه لمعلومات شخصيّة علىل

 .كموضوع للبريد االلكتروني "13 مع "تقديم للعدد .docx أو  .docكملفّ 

 

نحن نقبل األعمال الجارية، طالما تّم تقديم مشاريع كاملة. إذا قبلت المقاالت للنّشر، يترجمها فريقنا إلى لغة 

 .ثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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