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ات   دعوة لسلسلة من المحا
يع العر  10 س ال   سنوات ع ما 

ة - ة نقد  رؤ
 
 
 
 
  
 

م الناقدون والمستعربون ( س ات التي ينظمها علماء ا ) إلى KIARAتهدف سلسلة المحا
  يسمى بالربيع العربي. لما ع سنوات بعد مرور  2021توفير مساحة للتفكير النقدي في عام 

)؟ ما هي WANAسنوات في غرب آسيا وشمال إفريقيا ( 10المركزية هي: ماذا حدث قبل سئلة ا
عتبار؟  المنظورات النقدية التي نضعها في ا

 

نترنت  ة عبر ا ين تقام كل محا ربعاء من الساعة  اون   .مساءً  7يوم ا

ة (حوالي   سئلة والمناقشات المحتملة. 45بعد المحا  دقيقة) يوجد وقت ومساحة ل
  

ةيورو  50 : بدل نفقات قدرهف يتم    .لكل ملقي لمحا
  

 ,مواضيع الشهر الجاريكلمة) مع معلومات عن  200-100للموضوع (لمحة موجزة  يرجى ارسال
  .2020 ديسمبر 1في موعد أقصاه  die_kritischen@posteo.de   :يرجى ارسالها الى

  
حداث في غرب آسيا وشمال إفريقيا (  نشير إلى نبحث و ) ، نود أن WANAبعد ع سنوات من ا

 المواقف الحاسمة.

ت مساحة متعددة بناء لهذا الغرض ، يجب    حيث يتيح النشاط والخبرة والعلوم  ,المجا
(الجامعات ، والصحافة ، والمؤسسات التعليمية ، والمنظمات غير الحكومية ، والمؤسسات ، وما 

وجه من وجهات نظر الى إلى ذلك)  من مثل هذه النقاشات .  يجب ن متفرقةرؤية متعددة ا
  مًعا. التفكير بهأجل التشكيك في الصورة السابقة لـ "الربيع العربي" وإعادة 

  
ل  ات باللغة ا نجليزية.يمكن عقد المحا مترجمين فوريين سنسعى لتوفير  مانية أو العربية أو ا

التعبير و وجهات النظر لطرح كبر عدد ممكن فساح المجال للعروض التقديمية باللغة العربية 
  عن آرائها.

  
لقاء ناقدة وجهات نظر مختلفة نتمنى مشاركة   سئلة التالية: ,على سبيل المثال, الضوء،    على ا

عتبار 2011قبل وأثناء وبعد عام  XXماذا حدث في البلد  ؟ ما الخطابات التي يمكن أخذها في ا
وروبية؟  قة تسمية "الربيع العربي" بالنزعة ا مر بما يسمى الربيع العربي؟ ما ع عندما يتعلق ا

م؟ هل يمكن فهم ما يسمى بالربيع العربي على أنه تعبير ما هو الدور الذي تلعبه وسائل ا ع
قة التوجه نحو حدود الدولة بما بعد الكولونيالية؟ ما  قة بين الشمال والجنوب؟ ما ع عن الع

حتجاجات؟ هل كانت احتجاجات ، ثورات ، بل ثورة؟ ما هو النشاط؟ ما هي  قة النيوليبرالية با ع
وكيف تنظر إلى الوراء في ذلك الوقت؟ ما هي الجهات  2011 الحركات التي نشأت في عام
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حداث التي وقعت قبل ع سنوات في منطقة   WANAالفاعلة التي شاركت؟ كيف يمكن فهم ا
قة مثل هذه السلسلة من  بطريقة متقاطعة؟ ما هي ثقافة التذكر التي يمكن مراعاتها؟ ما ع

حداث في منطقة  ات حول ا اق؟ كيف يمكن نقل وجهات النظر با WANAالمحا ست
جتماعية  لمانية؟  WANAالسياسية ، العلمية ، إلخ) من منطقة  -(ا إلى الجمهور الناطق باللغة ا

عتبارات والحجج  سئلة وا ما هو الدور الذي تريد الصحافة أن تلعبه في هذا؟ ماذا يوجد أيًضا ل
 (الذاتية)؟

ات ور ولكن ليس  -بما تنظيم برنامج آخر ، سيكون من المرغوب من أجل تنظيم سلسلة المحا
شهر المختلفة تركز على بلدان مختلفة (انظر الجدول). -وريًا  ات في ا  إذا كانت المحا

انه من غير المناسب ومن الصعب ان يتم بناء الموضوع دائما بالتوجه  ومع ذلك ، فإننا ندرك أن
 .للحدود الوطنية

 
تونس ، الجزائر :                           2021يناير   
ليبيا ، م                                     :فبراير  
المغرب ، موريتانيا ، الصحراء الغربية :                                  مارس  
ردن ، فلسطين :                                   أبريل ا  
سوريا ، لبنان :                                     ماي  

العراق ، كردستان :                                حزيران  
ين ، اليمنالبحر  :                                   يوليو  

مارات والكويت :                             أغسطس السعودية وا  
قطر ، عمان:                                 سبتمبر  
السودان ، الصومال ، جيبوتي ، جزر القمر :                                أكتوبر  

ائيلتركيا ، :                                 نوفمبر إيران ، إ  
آفاق \:                                نظرات ديسمبر  

 
 

ور نحن نتطلع  رائعة !تراحات ممتعة وعروض تقديمية إلى اقبكل   
 

:عملمجموعة   
ميين الناقدين والمستعربين 10  س سنوات لما يسمى الربيع العربي للعلماء ا  

 

يبزيغ)  (جامعة 
 

ات  م المستعربين النقديين سلسلة المحا س هي مبادرة من المجموعة الجامعية علماء ا
)KIARA يبزيغ ، تم تأسيس المجموعة في صيف ب من جامعة  ، وبفضل  2020). بناًء على ط

طراف المهتمة من ألمانيا  ين وا ب والمحا نترنت ، تتمتع بمشاركة الط التنسيق الحالي عبر ا
 والخارج. 

م  و WANAمناقشة مشتركة للمواضيع المتعلقة بمنطقة  نود أن نرى س ومواضيع تتعلق با
 .ومواضيع علمية

 
 


