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مؤسسة عبد المحسن القطان، بالشراكة مع معھد دراسات المرأة في جامعة بیرزیت، وجالیري  تنظم
المرأة وحركات النضال في ، ندوة بعنوان "2017كانون األول/دیسمبر  13-11ون، في الفترة بین 

 ".إعادة التفكیر في تاریخ الثورات ومستقبلھا -سبیل التحرر: فلسطین وبلدان الجنوب 

والبحث عن  ،بین المرأة وحركات التحرر دیثةوالح ةالتاریخی العالقاتدراسة إلى تسعى ھذه الندوة و
 فيبحث " بعنوانأوسع مشروع  من جزءٌ  ، وھيالحاليالعصر في العالقات طرق إلعادة ربط ھذه 

حول  رئیسيٍّ  والتدخالت الممھدة لحدثٍ  عمالمن األسلسلة  ضمنھذه الندوة وتأتي  ".النساء والثورة
المشروع كجزء من ھذه العملیة، یسعى القائمون علـى  .9201عام الالذي سیقام في و ،ةالمرأة والثور

 ونالفنو، الفوتوغرافي التصویرو، الفیدیو أفالمكفنیة وثقافیة  وأعمال، أكادیمیةبحثیة أوراق  جمع إلى
برنامج وفني، معرض و، الفوتوغرافیةللصور معرض  في اعرضھلیتم ، والتاریخ الثوري، ةالبصری
جمیع المواد المشاركة سیتم جمعھا في نشرة ستشكل  ، مع العلم أنبرنامح ندواتأفالم، وعرض 

 .9201عام الالرئیسي  الحدث لمناقشات ساساأل

 الرؤیة
 بzzین تzzاریخالتzzي تجمzzع مzzا  ،التاریخیzzة والمعاصzzرةإلzzى إعzzادة التفكیzzر فzzي العالقzzات النzzدوة ھzzذه تسzzعى 

في فلسzzطین  ،للكولونیالیةوحركة التحرر المناھضة وتمثیل المرأة  ،العمل النسوي والحركات النسویة
كما تسعى إلى دراسة تمثیل المzzرأة الzzذي  . یةنضالحركات المناطق الجغرافیة التي تشھد مختلف وفي 

یتسم بأوجھ متعددة ومتناقضة في األدب واإلعالم واألفzzالم والتصzzویر والموسzzیقى والفنzzون البصzzریة. 
التzzي تخzzوض النضzzال مzzن أجzzل حركات األخرى الوبذلك، فنحن نسعى إلى تنظیم حوار بین فلسطین و

الzzزمن ھذه التجارب الغنیة والمعقدة في حوار مع بعض، والجمع بین الحول العالم مع بعضھا التحرر 
إماطzzة اللثzzام عzzن التzzاریخ والفضzzاءات والممارسzzات والنزعzzات الذاتیzzة بالنzzدوة وتُعنzzى   .المعاصzzر

علzzى العالقzzات القائمzzة بzzین  اً مجzzددالضzzوء  إلقzzاءمzzن أجzzل  ؛السیاسzzیة والعملیzzات الثوریzzة واستكشzzافھا
 ،العالقاتفي  اً جھ تمثیل المرأة في األوقات التي شھدت توترأوالحركات النسویة وحركات التحرر، و

 .تشاركتھاومشاریع تفكیك االستعمار التي 



منظمzzة التحریzzر الفلسzzطینیة والحركzzات ماضzzي ولzzذلك، تzzدعو النzzدوة إلzzى طzzرح تzzأمالت جدیzzدة حzzول 
نعاود تتیح لنا أن  لكي، وحاضرھا الفلسطینیة األخرى وحركات النضال التحرري على مستوى العالم

 المعzzاییرلمzzرأة، وتشzzكیل التي وظفتھا االثوریة  األداةالفضاءات النسویة داخل ھذه الحركات، ودراسة 
یھا، والتعبیzzر عzzن األفكzzار المتداخلzzة التzzي تحzzدّ و البحzzث فیھzzاالجندریzzة والذكوریzzة والسzzلطة األبویzzة و

علzzى وجzzھ ونحzzن نبzzدي االھتمzzام،  وطنیzzة. االجتماعیzzة واالقتصzzادیة والاألصzzعدة یحملھا التحرر على 
فzzي  ،ز تحرر المرأةیتعزمواقع تُعنى بالتحدید، في الطریقة التي عمدت فیھا حركات التحرر إلى خلق 

تعیzzین حzzدود تھا السلطة األبویة في الطریقة التي توخّ نتیح فیھ منظورات جدیدة حول الذي  ذاتھ الوقت
 .اوتقویضھتلك الحدود على تحدي كولونیالیة لل، وكیف عملت الرؤى النسویة المناھضة المواقعھذه 

 
 اً ھzzم باعتبzzاره جzzزءوكیzzف فُ  ،كیف جرى تنظیر مشروع التحرر الذي خاضتھ المرأةوفي ھذا السیاق، 

الواقzzع وجzzرى بحثzzھ أرض لzzى عرجم ھzzذا األمzzر ؟ وكیzzف تzzُللكولونیالیzzةال یتجزأ من مستقبل منzzاھض 
ف األشzzكال المتداخلzzة وفي الحیاة العامة والخاصة وفي عملیzzات المقاومzzة؟ وكیzzف نعzzرّ  ة،الحركداخل 

 ھا ونمارسھا؟ل رر عنھا وننظّ للتحرر ونعبّ 
 

تنظzzیم المواقzzع المعاصzzرة التzzي تحتضzzن  حzzولطرح تأمالت جدیzzدة إلى تدعو الندوة عن ذلك،  وفضالً 
والرأسzzمالیة، والتzzي تیسzzر لنzzا أن نستكشzzف للكولونیالیzzة حركzzات النضzzال النسzzویة المناھضzzة المzzرأة و

المعاصzzzرة لالسzzzتیطان الكولونیzzzالي التشzzzكیالت بzzzین ھzzzذه المشzzzاریع ضzzzمن والتzzzرابط أوجzzzھ االلتقzzzاء 
علzzى حیzzاة المzzرأة التشzzكیالت ھzzذه زه والعنzzف الzzذي تفzzرِ  ،والحرب اإلمبریالیzzةوالرأسمالیة العنصریة، 

إلى استكشاف الفضاءات والتجارب المھمشة في فلسطین ونحن نسعى  حیاة الشعوب بعمومھا. على و
 .والمھَملة

 
 محاور الندوة

و/أو التالیzzة العامzzة  یةالمواضzzیعالمجzzاالت  أحzzد ، وال تقتصر علzzى،تتناولقد ندعو إلى تقدیم مداخالت 
 المتفرعة عنھا. المجاالت

 
 :الجنوبتاریخ العمل النسوي وحركات التحرر في فلسطین وبلدان  §

ً جنzzدری اً یرتكzzز االسzzتیطان الكولونیzzالي الصzzھیوني علzzى العنzzف الzzذي یكتسzzب بعzzد -  ا
zzوعرقی ً ً وجنسzzی ا ھ تzzالحركzzة النسzzویة الفلسzzطینیة ھzzذا العنzzف وقاوم ترفكیzzف نظzzَّ  .ا
 ھ بالتحرر الوطني؟توربط

الحركzzات النسzzویة مzzن خاللھzzا عzzن التعبیzzر  يجzzریالتzzي السzzالفة والراھنzzة الطzzرق  -
بعض فzzي بلzzدان الzzوربطھzzا ببعضzzھا  ،نضzzال فzzي سzzبیل التحzzرر الzzوطنيحركzzات الو

 الشعوب األصالنیة؟ تخوضھا وفي حركات النضال التي  ،الجنوب
فzzي مجتمعzzات اللیبرالیzzة الحركzzات النسzzویة االنحراف عن الصفة المركزیة التي تَِسم  -

والحركات النسویة األصالنیة والمناھضة  ،والعالم الثالثومجتمعات السود، بیض، ال
عبzzر المنzzاطق النسzzویة والعالقzzات الدولیzzة التzzي تقیمھzzا ھzzذه الحركzzات للكولونیالیzzة 

 الجغرافیة.
 النظریات النسویة حول التحرر الوطني. -

 
 



منظمzzة إطzzار إعzzادة التفكیzzر فzzي الفضzzاءات والممارسzzات النسzzویة وتفكیzzك االسzzتعمار ضzzمن  §
 :الفلسطینیةالتحریر 

تنظیzzر تحzzرر المzzرأة والتحzzرر الzzوطني وممارسzzتھ فzzي منظمzzة التحریzzر  یجzzريكیف  -
حتمzzاالت اإلمكانیzzات واال -وفzzي حركzzات المقاومzzة الفلسzzطینیة األخzzرى  ،الفلسzzطینیة

 المرتبطة بھا.والقیود والتناقضات 
ى والقzzادة واألسzzر ،المؤسسzzات القاعدیzzة النسzzویةفzzي  الكzzوادر العاملzzةبحzzث تكیzzف  -

 ةاألداو ،المzzرأة سzzلطةفzzي  ،الفلسzzطینیةالمقاومzzة المسzzلحة فصzzائل وأفzzراد السیاسzzیون 
ووجھات النظر النسویة حول تفكیك االسzzتعمار داخzzل منظمzzة التحریzzر  ،توظفھاالتي 

 الفلسطینیة؟ 
حملھzzا منظمzzة تالسzzلطة األبویzzة والطبقzzة مzzع الرؤیzzة التقدمیzzة التzzي تتعzzارض كیzzف  -

على األصعدة الوطنیة واالجتماعیة واالقتصzzادیة وحركة التحرر التحریر الفلسطینیة 
 ؟ترسم حدودھماالمتداخلة و

تمثیzzل األرض والمzzرأة فzzي الطzzرق التzzي یجzzري مzzن خاللھzzا الفنانات وردودھن علzzى  -
 من وجھة نظر ذكوریة وطنیة. ،منظمة التحریر الفلسطینیةالذي ترعاه الفن الثوري 

 
 :ربط مشاریع التحرر حركات النضال المعاصرة وإعادة §

واألداة التي توظفھا  ،سیاسة تمثیل النساء المقاتالت والناشطات واألمھات والعامالت -
المرأة في ظل االستیطان الكولونیالي والسلطة األبویة، حسبما تظھر علیھ في األفالم 

 والصور واألدب واإلعالم والثقافة البصریة.
العربیة الیوم، والعنف الجنسي ضد المzzرأة فzzي حركات النضال التي تخوضھا المرأة  -

والمشzzzzروع الرأسzzzzمالیة العنصzzzzریة بالكولونیالیzzzzة و ارتباطzzzzھو ،الشzzzzرق األوسzzzzط
 اإلمبریالي في المنطقة.

االسzzzتیطان  ضzzzدحركzzzات النضzzzال المعاصzzzرة التzzzي تخوضzzzھا المzzzرأة الفلسzzzطینیة  -
المنzzzاطق  فzzzيو ،1948فzzzي فلسzzzطین المحتلzzzة فzzzي العzzzام والكولونیzzzالي الصzzzھیوني، 

المھمشة خارج المراكز الحضریة في األرض المحتلzzة، والواقzzع الzzذي تعیشzzھ النسzzاء 
إعzzادة االرتبzzاط بzzین فzzي ھا نعتمzzدیالتzzي  الوسzzائلو ،الجئzzات وأ ریفیzzاتكعzzامالت أو 

 تحرر المرأة والطبقة والتحرر الوطني. 
 أثر النیولیبرالیة على الحركة النسویة الفلسطینیة. -

 
 يالموعد النھائ

وصzzورة كلمzzة  150تتzzألف مzzن وسzzیرة ذاتیzzة  ،كلمzzة 250تقzzدیم ملخzzص ال یزیzzد علzzى التفضzzل ب ورجن
 وإرسالھا إلى البرید اإللكتروني: ،2017تشرین األول/أكتوبر  20یوم شخصیة في موعد ال یتجاوز 

intern.pp@qattanfoundation.org. 
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