دعوة للمساهمات :
كتيب بصري شامل حول
االستراتيجيات املضادة
املناهضة للسلطوية
بط مطاطيٌ أصفر يطفوا فوق رؤوس المحتجني في
ٌ
بانكوك.

العصابات الوردية تعيد األمن للشوارع والمنازل الهندية
وتحميها من العنف البرتيركي المسلط على الرمأة.

نسوة معصوبات األعني في الشيلي يرقصن و يغنني "أنت

هو المغتصب ".

"الرسدين " تطفو فوق كل تظاهرة لليمني

المتطرف في إيطاليا و المظالت الصفراء
تقي حامليها من الغاز المسيل

للدموع في هونغ كونغ.
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عادة ما تربز النضاالت ضد السلطوية

بأوجهها المختلفة -معاداة

النسوية ،العنرصية ،القومية الرجعية،

معاداة حماية المحيط وتطول
الالئحة  -رموز ًا قوية و أثار ًا ثقافية
ايقونية عابرة للحدود و ملهمة

السرتاتجيات مضادةٍ و مواعيد
ٍ

مقاومة أخرى.

ما احلاجة للكتيب ؟
باإلضافة لألمثلة اليت القت سيطا عالمي ًا ،يوجد اآلالف من التحركات ،حمالت التعبئة و الفضاءات اليت
تساعد على تحدي السلطوية في سياقها المحلي و اإلقليمي و لكنها بقيت عاجزة عن الوصول إلى
جمهور عالمي و إلهام تحركات مماثلة في أماكن اخرى.
قطعة من فن الطرقات ،حملة شعبية واسعة ،قصيدة أو فضاء للخلق الشعري ،مرسح سيايس
تشاركي أو حىت ميمٌ ساخر :االسرتاتيجيات المضادة الناجعة تعارض و تنخر رموز و طرق تواصل
ً
حديثة كانت أو قديمة و تقدم أحيان ًا لمحات عن بدائل جمالية معارضة للوضع الراهن.
السلطوية
إلى جانب التحليل الدقيق و المنهجي للتوجه العالمي نحو السلطوية ،اليت نشهدها حالي ًا  ،نحتاج إلى
اسرتاتيجيات مضادة تستعصي على الطابع العاطفي للسلطوية و تقدم بطريقة تواصلية ناجعة بدائل
تحررية بلغة أخرى ،بصور أخرًى أو حىت تجارب حسية مختلفة و قد انتجت أمثلة متعددة
من طرف حركات اجتماعية تحررية أو نشطاء سياسيني و فنانني من
جميع أنحاء العالم.

ما نريد فعله
نريد جمع االسرتاتيجيات المضادة الموجودة مسبق ًا
و إلهام تلك اليت ال تزال في المهد .ننحو إلى نرش كتيب برصي حول
المقاومة ،العصيان ،انتكاسات األنظمة اإلستبدادية ،التحركات السياسية و النشطاء حول
العالم .المنشور المطبوع سريفق بمنصة رقمية.
خالل العملية برمتها سيتمكن المساهمون من جميع أنحاء العالم من التواصل و التعاون مع بعضهم
البعض.
من خالل هذا الكتيب نسعى إلى تثمني و إدامة االسرتاتيجيات المضادة للسلطوية ،اليت تتسم بكونها
منحازة ،محدودة زمني ًا ،عابرة و هامشية لكنها تكسب بالرغم من ذلك تباد ً
ال للتجارب .باالعتماد على
التجميع و الربط بني مختلف التجارب،الدعوة إلى التفكري النقدي و تسليط الضوء على الحكايات
المجهولة للمقاومة نسعى لدعم تبادل شامل بني المبادرات التحررية و التعمق في اسئلة مثل :
ما هي االسرتاتيجيات المضادة الحسية و البرصية الواعدة؟ كيف تقوم بزعزعة المنطق ،االسرتاتيجيات
التواصلية و الخطاب الشعبوي لألنظمة اإلستبدادية ؟ ما هي الصور اليت تغذي العصيان و المقاومة
؟ ما هو دور الجماليات ،التجارب الحسية و الرموز في اسرتاتيجيات مضادة مماثلة و في التواصل حول
بدائل للحكم اإلستبدادي؟ ما هي معالم و خاصيات الجماليات البديلة و التحررية؟
بالتماشي مع الطابع العميق و المتشعب للسلطوية نولي إهتمام ًا كبري ًا ل  :الجماليات و نقاط
الدخول الحسية لممارسات المقاومة،المعاني الرمزية ،المنتوج البرصي إضافة إلى الرماجع و تجارب
المقاومة .اعتمدنا هذه المعايري ليس فقط للوصول لجمهور أوسع بل لقناعتنا بحاجتنا الماسة
ً
حسية و عمق ًا إضافة إلى تبادل األفكار .إلى جانب مناهضة
نضال ضد اإلستبداد أكرث
لتبادل تجارب
ٍ
السلطوية تؤسس هذه التجارب إلى بناء و تحقيق رؤى مستقبلية قائمة على التكاتف و التحرر من
الهيمنة ،و التواصل حولها.

الشاكلة التي ستكون عليها املساهمات
للمشاركة ،الرجاء إرسال ملخص ال يتجاوز  250كلمة إلى العنوان االلكرتوني التالي ،مع العلم أن آخر
أجل للمشاركة سيكون بتاريخ  31جويلية:
counterstrategies@posteo.de
يمكن أن تكون المساهمات بأي لغة من اللغات التالية  :اإلنجلزيية ،األلمانية ،اإلسبانية ،الربتغالية،
المندرينية و الفرنسية.
و يجب أن تسلم المساهمات النهائية قبل نهاية شهر نوفمرب.
تتمثل المساهمات النهائية في نص ال يتجاوز  1500كلمة ،مع وجوب احتوائها على وسائط برصية .
يمكن لهذه الوسائط أن تتمثل في خرائط ،رسومات بيانية و/أو مرئيات ذات طابع فين كالصور
 ”،الفاليرز” و األعمال الفنية .األهم هو أن تتمزي كل منها بطابع استطيقي خاص بها في تناولها
للموضوع.
و في حني ال يجب على المساهمات أن تتعلق بالرضورة بدراسة حالة بعينها ( )case studyوجب
في المقابل أن تكون مرتبطة بفعل مقاومة أو لحظة عدم امتثال أو إسرتاتيجية مضادة لإلستبداد
المعارص وقعت بالفعل ،و يمكن للمساهمة أن تكون على شاكلة قصة ،قصيدة ،تحليل لعمل فين،
خريطة ،صورة أو أي شاكلة أخرى رشيطة أن تكون قابلة للطباعة الورقية.
نرحب علن ًا بمساهمات األشخاص و المجموعات المنخرطة في هاته النضاالت ،و يمكن لهذه
المساهمات أن تكون أكاديمية كما يمكن أن تكون على شاكلة عمل صحفي ،فين ،نضالي أو هزلي
في مقارباتها المختلفة .
سيتم تقديم مبلغ  250يورو للمساهمات المقبولة.
اإلصدار هو تعاون ما بني مؤسسة روزا لوكسمبور(  ، )Rosa-Luxembourg Stiftungمجموعة
البحث الدولية حول السلطوية و االسرتاتيجيات المضادة (International Research Group on
 )Authoritarianism and Counter-Strategiesو مجموعة أرنغوتنغو (.)kollektiv orangotango
انقر هنا لقراءة هذه الدعوة باللغة اليت تفضل.
الرجاء تعميم و مشاركة هذه الدعوة.

